
Sammen skaper vi løsningene som gjør at du kan bo hjemme i trygge 

omgivelser 
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Bakgrunn og sammenheng 
 

Hovedmålet for delstrategiene i helse og omsorg er 

 

‘’ 

 

Helse- og omsorgstjenesten i kommunen står foran store utfordringer de neste tiårene. Eldre lever 

stadig lenger og behovet for tjenester øker i øvre aldersgrupper. Samtidig er det behov for å drifte 

tjenestene mer ressurseffektivt med bakgrunn i den økonomiske situasjonen. Sammensetningen i 

befolkningen endres og vi får flere eldre og færre yngre i yrkesaktiv alder.  Antall menneskelige 

ressurser i helse og omsorg vil ikke kunne økes i takt med det økte tjenestebehovet som vi, med 

bakgrunn i rapporter og framskrivninger, må regne med vil møte oss framover. Vi må endre måten vi 

jobber på for å klare å møte disse utfordringene, slik at vi klarer å opprettholde gode tjenester. 

Forebygging, tidlig intervensjon og rehabilitering står sentralt. Innbyggere skal i økende grad hjelpes 

til å hjelpe seg selv. Velferdsteknologi og menneskelige ressurser skal sammen bidra til gode 

tjenester for innbyggerne.  

 

Kongsvinger kommune har 5 strategier for helse og omsorg  

 Pleie og omsorg - tjenester i hjemmet 

 Sykehjem og heldøgnsomsorg (HDO) 

 Psykiatri- og rusomsorg 

 Tjenester til mennesker med utviklingsforstyrrelser 

 Forebyggende tjenester til barn, unge og familie –tidlig innsats. 

 

Strategiene legger målsetninger og prioriteringer for tjenesteområdet for perioden 2019-2023. 

Basert på strategien skal den enkelte enhet årlig utarbeide konkrete tiltak i samsvar med planens 

satsningsområder. Dette skal gjøres i forbindelse med arbeid med kommunens handlingsprogram og 

enhetens årlige virksomhetsplaner.  

Oppfølging av strategiene, gjennom disse tiltakene, inngår i en årlig tilstandsrapport felles for helse 

og omsorg. Tilstandsrapporten skal fungere både som en årlig statusrapport, en kvalitetssikring av 

tjenestetilbudet, som en evaluering av kommunedelplan for helse og omsorg, og som et 

grunnlagsdokument til budsjettprosessen (fra 2020). 

Det vises til kommunedelplan for helse og omsorg når det gjelder lovgrunnlag og nasjonale føringer, 

samt sammenheng med annet kommunalt planverk. Det er naturlig nok kommet en del endringer 

siden planen ble vedtatt og det fremheves derfor noen sentrale dokumenter.   

Hjemmebaserte tjenester yter helsehjelp og bistand med stort sprik i bistandsbehov. 

Tjenestemottaker blir fellesbenevnelsen for alle som mottar tjenester i ulikt omfang.  

 

Helse og omsorg i Kongsvinger kommune møter fremtidens utfordringer med god 

kvalitet og ressurseffektive tjenester.  
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Verdigrunnlaget til Kongsvinger kommune, LIVET (Livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement 

og troverdighet) skal kjennetegne helse og omsorgstjenestens tjenestetilbud.  

 

Meld.St.15 (2018-2019): «Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre». 
Skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får 

god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de 

blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og 

finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene 

knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, 

sammenheng og overganger i tjenestene. 

 

Meld.St.26 (2014-2015): «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet», fokuserer på at 

brukerne skal være i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenester, slik at alle 

ressurser hos brukerne selv, deres familie og øvrige nettverk, samt frivillig innsats kan benyttes. 

Dette er i tråd med budskapet i Meld.St.29 (2012-2013): «Morgendagens omsorg», som 

vektleggerlegger samspillet med samfunnets samlede ressurser.   

 

Kvalitetsforskriften skal bidra til å sikre at tjenestemottakere får ivaretatt grunnleggende behov, at 

dette gjøres med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. For å bygge 

opp under selvstendighetsaspektet, skal tjenesten fokusere på den enkeltes evne til å mestre, 

samtidig som tjenesten skal gi trygghet for nødvendig hjelp, tilsyn og pleie. Det stilles krav til 

prosedyrer som synliggjør hvordan dette ivaretas. 

 

Ressurseffektive tjenester og økonomi 
Fremtidens eldreomsorg og omsorg for andre brukergrupper fordrer at vi tenker og handler 

annerledes om hvordan tjenestene skal ytes. Det er behov for å finne mer ressurseffektive metoder. 

Hovedandelen av tjenestemottakere skal få tjenester i eget hjem, og institusjonsplasser skal være 

forbeholdt de som er i behov av et så høyt antall timer helsehjelp, tilsyn, pleie og omsorg i døgnet at 

de faglig og forsvarlig ikke lenger kan ivaretas hjemme.  

En sykehjemsplass i Kongsvinger kommune koster i snitt om lag kr. 1.100.000. Hjemmetjenester med 

stort bistandsbehov koster ca. kr.  450.000. Hjemmetjenester med mindre omfang er vesentlig 

rimeligere. Det er derfor liten tvil om at det rent økonomisk er best å bistå tjenestemottager i sitt 

eget hjem. Det er vanskelig å finne dokumentasjon på at det faktisk er slik at eldre helst vil bo 

hjemme så lenge det lar seg gjøre, men det er grunn til å anta at så lenge de opplever det trygt er 

dette riktig.  

 
«Selvfølgelig vil eldre, som alle andre mennesker bo hjemme. De vil bestemme over egne liv. Eldre er 
ingen homogen gruppe som kan behandles etter samme mal. Eldre må hjelpes til å mestre egne liv, 
på samme måte som alle andre. Det betyr også at eldre flest må ta ansvar for egne liv». Dag-Henrik 
Sandbakken, fagsjef i KS 
 

Prosjektet Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) er gjennomført på oppdrag fra 

helsedirektoratet som en del av «Demensplan 2015». Dette danner grunnlag for et kostnadsestimat 



5 
 

knyttet til demens i dag. Det er sett på ressursbruk, helserelatert livskvalitet hos personer med 

demens og det er gjort en framskrivning av antall personer med demens til 2060.REDIC-rapporten 

viser følgende;  

Helsedirektoratet anslår at det er ca. 79 000 personer lever med demenssykdom i Norge i dag. 
Tallene for Kongsvinger er omlag 320 personer.  

Nasjonale tall fra Redic rapporten viser at sykdomsvarighet anslås å være gjennomsnittlig 8,1 år hvor 

forløpet er delt inn i tre stadier: 

 

 

 

90 % av personer med demens mottar hjelp fra pårørende, og boksene over viser variasjonen av 
pårørendebistand utfra hvor i pasientforløpet tjenestemottageren er.  

Ved å tilby avlastende tjenester til pårørende kan personer med demens bo hjemme lengre, og 
dermed utsette mer ressurskrevende tjenester. Dag og kveldstilbudet til brukergruppen må derfor 
videreutvikles i tett samhandling med interesseorganisasjoner og pårørende. 

 

Overliggerdøgn 

Kommunene skal betale for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et 

kommunalt tilbud. Fra 2019 omfatter ordningen ikke bare somatikk, men også pasienter innen 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Betalingsplikten skal følge 

oppholdskommune - også for somatiske pasienter,-  fra 2019, og ikke folkeregistrert kommune som 

tidligere. 

Kongsvinger kommune har mange overliggerdøgn på sykehus og har følgende regnskap: 

2015 2016 2017 2018 

Kr. 4.814.000 Kr. 2.554.000 Kr. 2.038.000 2.264.000 

 

Det avsatte budsjettet for denne posten er vesentlig mindre, og overliggerdøgn er en bidragsyter til 

merforbruket i kommunalområdet.  

For å redusere antall overliggerdøgn er det vesentlig å ha tilgjengelige korttidsplasser, og at de 

plassene vi har benyttes til de brukergruppene som ikke kan klare seg hjemme med tjenester. Det er 

behov for å dreie ressursene til mer satsning på rehabilitering i eget hjem. 

 

Fra sykdomsdebut til 
diagnose

Ca 3 år

Tiden innbyggeren bor 
hjemme ca 3 år

Opphold på institusjon 
ca 2,1 år

60-80 timer bistand per 
måned 

Rett før  
institusjonsplass ytes 
ca 160 timer bistand 

per måned

På institusjon yters det 
ca 6.7 timer bistand 

per måned
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Slik skal vi møte fremtidens utfordringer 

 

Kompetanse, kvalitet og forsvarlighet 
Formålet med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten er (§1) å bidra 

til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og 

at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. 

Kravet til forsvarlighet som rettes mot virksomheter omfatter en plikt til å tilrettelegge tjenestene slik 

at personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den 

enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. 

Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle, trygge og sikre, involverer tjenestemottagere og gir dem 

innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er 

tilgjengelige og rettferdig fordelt. 

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess for å identifisere svikt eller forbedringsområder, teste 

ut tiltak og justere til resultatet blir som ønsket og forbedringen vedvarer. Prosessen innebærer å 

dokumentere at man faktisk har et problem, identifisere årsaker, teste ut mulige løsninger i liten 

skala og implementere tiltak som viser seg å være effektive. Kvalitetsforbedring handler om alt fra å 

justere de små tingene i hverdagen, til å teste ut mer innovative og nytenkende ideer og tjenester. 

Pasient- og brukersikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helse- og omsorgstjenestens 

ytelser eller mangel på ytelser. 

Tjenestene må videreutvikles i tråd med forskriften.  

“Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre 

aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.” (Linda Lai, 2004) 

 

Pasientforløp 
 

 

 

 

 

Kjennetegn ved helhetlige pasientforløp er ifølge Anders Grimsmo ( Helsedirektoratet.no) 

 Kontinuitet – tjenestene henger sammen gjennom god samhandling – tjenestene virker 

sammen/er koordinerte 

 Samarbeid – to eller flere virksomheter har gjensidig forpliktelse og ansvar over tid 

 Sømløshet – smidig overføring av informasjon og oppgaver til rett tid 

 Pasientsentrert – pasienten deltar i beslutninger om målsetting og utforming over tid 

 Informasjonsdrevet – fremdriften i forløpet er kontinuerlig basert på kunnskap/opplysninger om 

pasientens tilstand og behov 

For å fortsatt klare å levere gode tjenester, må pasient- og brukerforløpene være helhetlige. 

De inneholder metoder og løsninger som bidrar til at innbyggerne våre i større grad opplever 

å mestre eget liv og helse.  
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Tildeling av tjenester 
 

 

 

Sikre rett tjeneste, til rett tid, til rett bruker. Ressurseffektive tjenester med mestring som fokus, hvor 

brukernes behov styrer valg av tjenester.  Tjenestetilbudet ytes ofte på tvers av avdelinger, enheter 

og fag, og vil variere med situasjonen til tjenestemottageren.  

Som en del av organisasjonsgjennomgangen skal vi evaluere hvordan dagens tjenestetildeling 

fungerer, og hvilke grep som skal til for å dreie tjenestene mot hjemmet.  

 

Personvernlovgivning og GDPR 

Dette stiller store krav til kommunen ved bruk av velferdsteknologi. GDPR er en europeisk lovregulert 

forordning som skal styrke og ivareta personvernet.  

Personvernet skal ivaretas i alle faser: 

 Ved forberedelser 

 Anskaffelse 

 Tildeling til tjenestemottagere 

 I drift 

Det er et krav at personvern er bygget inn i teknologien og det skal blant annet gjennomføres 
grundige risiko- og konsekvensanalyser.  I tillegg stilles strenge krav til sikkerheten i teknologien som 
velges. 

 

Korttidsopphold 
 

 

 

 

Tildeling av korttidsopphold skal være tidsavgrenset og målrettet og bidra til at 

tjenestemottakeren/innbyggeren skal gjenvinne ferdigheter for mestring av 

dagliglivet.  
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Korttidsopphold for rehabilitering, behandling, optimalisering eller avlastning vil være et viktig tiltak 
for at den enkelte etter sykdom, skade eller funksjonsfall fortsatt skal kunne motta gode og trygge 
tjenester i eget hjem. 
 
Varigheten vil variere ut fra den enkeltes behov, og målet skal alltid være at hverdagen i eget hjem 

skal mestres slik at dette skaper trygghet for tjenestemottaker, pårørende og ansatte. Tjenesteyterne 

skal i fellesskap med brukerne hjelpe til å gjenvinne ferdigheter som de tidligere mestret, slik at de i 

størst mulig grad kan klare seg selv i dagliglivet 

 

Samhandling og tjenesteutvikling 
 

 

 

 

 

Det er mange tjenester og enkeltpersoner som bidrar til at innbyggeren kan bo hjemme i trygge 

omgivelser så lenge som mulig. Figuren viser et utvalg av disse. Det er avgjørende at tjenestene 

samhandler godt og utfyller hverandre. Dette skal koordineres effektivt.  

 

 

Helse- og omsorgstjenestene har en organisering som sikrer god kvalitet og 

ressurseffektive tjenester for å imøtekomme fremtidens brukerbehov. Organiseringen 

bidrar til å sikre god samhandling, kunnskapsdeling og innovasjonsarbeid 
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Tjenestemottakers ressurser og medvirkning 
 

Det er tjenestemottakerens behov som er styrende i utviklingen og tilpasningen av tjenestene, og de 

skal involveres som en likeverdig samarbeidspartner. Tjenestemottaker er i sentrum for tjenestene 

og tiltakene. Pårørende er en viktig ressurs og vil gjennom delaktighet og dialog trygges på egen 

omsorgsevne og kommunens tjenestetilbud. 

 

Hva er viktig for deg?  

Helse og omsorgstjenestene skal alltid spørre bruker  
om «Hva er viktig for deg?» Erfaring viser at aktiv deltakelse i 
utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker 
mestringen. Det kan være alt  
fra å klare å lage seg frokost selv, eller å få komme  
hjem til jul. Basert på denne medvirkningen skal vi  
sammen med bruker finne løsninger.  

 
 

Tilpasset bolig 

 

En tilpasset bolig er svært avgjørende for å opprettholde funksjon og mestre hverdagen. I 

Kongsvinger kommune er det fremdeles en del boliger med et stort utfordringsbilde. Dårlig teknisk 

standard med manglende isolasjon, mangel på bad og tungvinte løsninger øker bistandsbehovene, og 

medfører også tidligere behov for institusjonsplass.  

Det er nødvendig å systematisere og øke bruken av tilskuddsordninger for å utbedre og tilpasse disse 

boligene, slik at dette blir smidige løsninger.  

 

Hjelpemidler og velferdsteknologi vurderes alltid før kompenserende tjenester tilbys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjelpemidler og velferdsteknologi vil bli viktige for å løse helse- og omsorgsoppgavene i årene 
fremover. Et skreddersydd tilbud av hjelpemidler og teknologi skal benyttes der dette vurderes som 
et godt tilbud og vil i noen tilfeller erstatte ordinære tilsyn og tjenester fra hjemmetjenesten. 
Teknologi og hjelpemidler er også et viktig supplement for å skape økt trygghet og sikkerhet, mestre 
egen helse, samt kompensere for hukommelsessvikt og sviktede sosial kontakt. I tillegg kan 
teknologien gjøre hverdagen mer komfortabel for den enkelte. Tjenestemottakerens behov og 
ønsker skal være førende, også ved tildeling av hjelpemidler og teknologi. 
 
 

Flest mulig skal få hjelp i eget hjem, hjelpemiddel og velferdsteknologi vurderes før 

kompenserende tiltak tildeles.  Tjenestemottaker, pårørende og ansatte skal oppleve 

trygghet for at hjelpetiltak i eget hjem er gode og faglig forsvarlige. Prinsippene for 

hverdagsmestring skal være førende for alle tjenester, og tjenestemottakeren skal 

oppleve en helhetlig tiltakskjede som har fokus på brukerens egne ressurser.  
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Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering – tidlig innsats

Vi skal starte opp med tiltak så tidlig som mu lig slik at vi sammen med tjenestemottager kan
forebygge at utfordringene blir unødvendig store, eller at det oppstår tilleggs utfordringer. Dette er
kostnadseffektivt, da større og mer omfattende tjenester utsettes.

I PLOS
IPLOS er en vurdering av tjenestemottakers bistandsbehov på en skala fra 1 - 5, hvor 5 er omfattende
bistandsbehov. Dette blir derfor førende for tildeling av tjenester, men er også et viktig verktøy for å
sammenligne oss med andre kommuner. Det vurderes på en skala fra 1 - 5 på faktisk funksjon til å
mestre: Alminnelig husarbeid, s kaffe seg varer og tjenester , p ersonlig hygiene , p å - og avkledning ,
l age mat , s pise , b evege seg innendørs , b evege seg utendørs , i vareta egen helse , h ukommelse ,
k ommunikasjon , beslutninger i dagliglivet , ivareta egen økonomi , sosial deltagelse , styre atferd, s yn
og hørsel

Eksempelvis viser KOSTRA tall viser at gjennomsnittlig tildelte timer i hjemmesykepleien i
Kongsvinger er på 3,3, mens det for landet ligger på 4.8. Dette ka n være en indikasjon på at vi tildeler
tjenester for tidlig, og at mange med bruk av hjelpemidler kunne klare å mestre hverdagen selv. Det
blir viktig å kunne tilby hjelpemidler og velferdsteknologi til denne gruppen, slik at det utsetter behov
for andre tjenester.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den
enkeltes evne ti l å klare seg selv i egen bolig. Den bidra r til å sikre livskv alitet og verdighet for
tjenestemottaker. Dette inkluderer hele spekteret av hjelpemidler og teknologi: Alt fra enkle
hyllevare - produkter mange ikke tenker over at er et hjelpemiddel, til avansert teknisk utstyr for
monitorering av helse, gjennomføring av aktiviteter og annet – og alt som ligger mellom disse
ytterpunktene .

Tidlig innsats – skal bidra til å utsette større og mer omfattende bistandsbehov.
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Tiltaksplan  
 

Tiltaksplanen er en konkretisering av handlingsprogrammet og perspektivmeldingen, og det vises til 

strategisk retning for Kongsvinger kommune frem mot 2030  

 

 

Samhandling og tjenesteutvikling 
Slik vil vi ha det Hvorfor vil vi ha det slik  -  slik gjør vi det  Gjennomføres 

innen 

 
Kommunalområde som sikrer  

 Ressurseffektive og trygge 
tjenester 

 tjenestemottager i sentrum 

 samhandling og kvalitet 

 Robusthet 

 Bærekraftig økonomi 
 
 
Oppdragsansvarlig:  
 
Kommunalsjef utformer oppdrag til 
en arbeidsgruppe 
 
 

 
Organisasjonsgjennomgang av 
kommunalområdet helse og omsorg, tjenestene 
og stabsfunksjoner, samt støtteroller.  
 
Evaluere dagens måte å tildele tjenester på, og 
anbefale og justere veien videre basert på dette. 
 
Resultatindikator:  
 
Organisasjonskart med tjenestebeskrivelser. 
Rutine/metodikk for tildeling.  
Bærekraftig økonomi 
 

 
 
 
 
 
 
15.3.20 

 
Standardiserte pasientforløp  
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab med enhetsledere og 
teamledere som arbeidsgruppe 

 
Skaper trygghet, forutsigbarhet og riktige 
tjenester til den enkelte. 
 
Resultatindikator  
Dokumenter publisert i Kvaliteket 
Brukerundersøkelser og IPLOS tall. 
 

 
 
 
15.2.20 

 
Flere muligheter og variasjon i 
avlastningstilbudet 
 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab med enhetsledere og 
teamledere som arbeidsgruppe 

 
Redusere døgnopphold på institusjon og samtidig 
legge til rette for at pårørende får nødvendig 
avlastning. Alternativ avlastning kan være mindre 
kostnadskrevende enn institusjonsplass.  
 
Dialog med tjenestemottagere og pårørende bed 
hjelp av tjenestedesign.  
 
Utvide eldresenter for demens og vurdere når det 
er behov for at det er åpent.  

 
 
 
 
 
15.1.21 
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Resultatindikator:  

 Antall plasser 

 Brukerundersøkelser.  

 Reduksjon av antall institusjonsdøgn 
 
 

 
Høyt fokus på ernæring som 
folkehelse og forebyggende tiltak. 
 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab med enhetsledere og 
teamledere som arbeidsgruppe 

 
Studier viser at 20-60 % av hjemmeboende som 
mottar hjemmesykepleie er underernært eller er i 
fare for å bli det. Ved underernæring øker 
risikoen for helseutfordringer, og dermed økt 
behov for tjenester. Følge opp anbefalingene i 
Leve hele livet.  
 
Ernæringskartlegging og tiltak med ernæringsplan 
der det er vurdert som nødvendig.  
 
 
 
Resultatindikator:  

 Kartleggingsverktøy, rutiner og tiltaksplaner 
publisert i kvaliteket 

 IPLOS tall 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12.19 

 
Korte og målrettede 
korttidsopphold som benyttes til 
de brukergrupper som er i behov 
av det.  
 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab med enhetsledere og 
teamledere som arbeidsgruppe 

 
Sikre at eksisterende korttidsplasser benyttes til 
de behov som foreligger, og at der er korte og 
målrettede, videre oppfølging skjer i hjemmet. 
 
Behovsanalyse bruk av korttidsplasser 
(optimalisering, kognitiv svikt, avlastning, 
palliasjon, rehabilitering m. m) 
 
 
Resultatindikator: 
 

 Antall overliggerdøgn 

 Antall kjøpte institusjonsdøgn 

 Rapport med anbefalinger og tiltaksplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
15.9.20 

 
Helhetlige pasientforløp med gode 
forventningsavklaringer i god 
samhandling med 
spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Oppdragsansvarlig: 
 

 
Vil bidra til reduksjon av reinnleggelser og 
redusert  hjelpebehov. 
 
Avklare grensesnitt.  
Kompetanseoverføring og veiledning.  
 
 
 

 
 
 
 
15.10.19 
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Stab med enhetsledere og 
teamledere og 
samhandlingskoordinator som 
arbeidsgruppe 

Resultatindikator:  

 Antall avvik 

 Avholdte dialogmøter 

 Reinnleggelser 
 

 

 

Kompetanse, kvalitet og forsvarlighet 
Slik vil vi ha det Hvorfor vil vi ha det slik - slik gjør vi det  Gjennomføres 

innen   

 
God kvalitet, kompetanse og 
internkontroll. 
 
 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Enhetsledere med teamledere og 
stab som arbeidsgruppe.  

 
Bidra til å oppfylle vår plikt etter helse- og 
omsorgstjenesteloven der kommunen gir 
innbyggerne det tjenestetilbudet det til enhver tid 
er behov for. 
 
Legge til rette for at vi oppfyller pliktene beskrevet 
i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring: Plikten 
til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere.  
 
Kompetanseplan i alle avdelinger. 
 
Fag og temaplaner som er gjeldende for alle 
tjenester på tvers av avdelinger og enheter: 
 

 Kreftomsorg og palliasjon 

 Habilitering og rehabilitering 

 Demens 

 Ernæring 

 Vurdere andre områder 
 
Legge til rette for bedre kompetanse og 
ressursoverføring på tvers av enhetene, med 
brukers behov i sentrum. 
 
Kompetansekartlegging for hele 
kommunalområdet 
 
Kompetansebank klar for bruk. 
 
Resultatindikator:  

 Publiserte planer i kvaliteket og møtearenaer 
hvor temaplanene er på agendaen.  

 Antall avvik og klagesaker og oppfølgingen av 
disse.  

 Medarbeiderundersøkelse. 

 Publiserte kompetanseplaner i kvaliteket. 

 Resultater fra tiltaksplanene. 

  

 
Starter opp 
mai 2019, 
ferdigstilles 
innen Juni 
2023. 
 
 
Det lages egen 
tidslinje som 
viser fremdrift 
i de ulike 
tiltakene.  
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Godt omdømme - en kommune 
som er  opptatt av kompetanse 
og som benytter eksisterende 
kompetanse på en god måte.  
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab med enhetsledere og 
teamledere som arbeidsgruppe. 
 

 
Rekruttering av rett fagpersonell og riktig 
kompetanse. Blir mer attraktiv arbeidsplass og 
letter rekrutteringen.  
 
Gjennomgang av hvordan vi benytter 
medarbeiderens spisskompetanse til beste for 
tjenestemottaker.   
 
Bidra til lav turnover. 
 
Resultatindikator: 
 

 Antall kvalifiserte søkere 

 Andel fag og høgskole utdannede  

 Turnover 

 Medarbeiderundersøkelse 
 

 
 
1.2.2022 

 
Ha god oversikt over fare for svikt 
og risiko 
  
 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab og personvernkoordinator. 
 
 

 
Risiko- og konsekvensanalyser i enhetene  
Risikoanalyse GPDR og personvern 
 
Tiltaksplan for å redusere risiko og konsekvenser 
 
Resultatindikator: 
 

 Klagesaker og avvik  

 Tiltaksplaner 
 

 
 
1.6.20 

 

 

Brukers ressurser og brukermedvirkning 
Slik vil vi ha det Hvorfor vil vi ha det slik - slik gjør vi det  Gjennomføres 

innen   

 
Tjenester med høy 
brukermedvirkning. 
 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab med enhetsledere og 
teamledere som arbeidsgruppe 
 
 
Arrangere «Hva er viktig for deg 
dagen» i samarbeid med KS og 
folkehelseinstituttet 
 
Oppdragsansvarlig: 

 
Bruker og pårørendeundersøkelser.  
 
 
 
 
Arrangere «Hva er viktig for deg dagen» i 
samarbeid med KS og folkehelseinstituttet 
 
Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» 
flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og 
fra diagnose til hele mennesket. Dette er en viktig 
retningsendring i helsevesenet basert på en 
helsefremmende tilnærming og en styrket 
pasientrolle. 
 

 
Alle tjenester 
skal 
gjennomføre 
dette minimum 
hvert 2. år. 
 
 
 
 
6.6.19, så årlig 
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Stab Helse og omsorg 
 

 
Resultatindikator:  
 

 Gjennomført Hva er viktig for deg? 
arrangement årlig 

 Antall undersøkelser og validitet, samt 
tiltaksplaner for å følge opp funnene.  
 

 

 
 
 
Samhandlingen med 
frivilligheten. 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab med enhetsledere og 
teamledere som arbeidsgruppe 
 

 
 
 
Synliggjøre verdien og viktigheten av 
frivilligheten. De frivillige er en stor ressurs og de 
trenger å løftes mer frem. Frivilligheten bidrar til 
å redusere presset på kommunale tjenester.  
 
Resultatindikator:  
 

 Antall formelle og uformelle samarbeid 
 
 

 
 
 
 
 
Løpende 

 
Boliger som legger til rette for 
egenmestring og ressurseffektive 
tjenester.  
 
Oppdragsansvarlige: 
Boligsosial arbeidsgruppe 

 
En tilpasset bolig er svært avgjørende for å 
opprettholde funksjon og mestre hverdagen.  
 
Lage rutiner og tjenestebeskrivelse. 
 
Resultatindikator: 

 Publisert i kvaliteket 

 Reduksjon av omfanget av tjenester 
 

 
 
15.12.19 

 
 
God støtte og ivaretagelse av 
pårørende 
 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Enhetsledere. 

 
Sikre god dialog og ivaretakelse av pårørendes 
rettigheter i henhold til lovverk. Særskilt fokus på 
barn og ungdom som pårørende. 
 Støtte og opplæring i pårørenderollen 
 
Pårørendeskole og temakvelder 
 
Lage rutine for pårørendesamarbeid. 
 
Resultatindikator:  
 

 Antall gjennomførte skoler og temakvelder. 

 Pårørendeundersøkelser 

 Publisert rutine  
 
 

 
 
 
 
 
 
15.3.21 
 
15.5.20 
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Hjelpemidler og velferdsteknologi 
Slik vil vi ha det Hvorfor vil vi ha det slik - slik gjør vi det  Gjennomføres 

innen 

 
En plattform hvor tjenesten i 
dialog med tjenestemottager kan 
koble på hjelpemidler og 
teknologi utfra individuelle 
behov. 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Utviklingsenheten, i tett dialog 
med enhetslederne.  

 
Bidrar til å mestre hverdagen og reduserer 
omfanget av tjenestebehov.  
 
Tilby et bredt utvalg av hjelpemidler og 
velferdsteknologi slik at tilbudet til den enkelte 
tjenestemottaker kan tilpasses og justeres ut ifra 
den enkeltes nåværende og framtidige behov. 
 
 
Resultatindikator:  
Anskaffelse utført, inkludert service og 
vedlikeholdsavtale. 
 

 
Innen 15.3.21 

 
 
Ansatte har en  grunnleggende 
forståelse og kunnskap om 
hjelpemidler og 
velferdsteknologi. 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
 
Velferdsteknologikoordinator i 
tett dialog med fagtjenestene. 

 
Kompetanseløft 
Opplæring 
Informasjonsmateriell 
 
Resultatindikator:  
 

 Alle ansatte har gjennomført e-læringskurset 
Velferdsteknologiens ABC eller tilsvarende. 

 

 Opplevd trygghet og kompetanse hos ansatte 
kommunisert gjennom 
medarbeiderundersøkelse. 

 

 
 
 
Innen 15.1.21 

 
Kongsvinger kommune har en 
interaktivt og levende 
visningsarena for visning av 
hjelpemidler og 
velferdsteknologiske løsninger, 
tilgjengelig for alle interesserte. 
 
Oppdragsansvarlig: 
Velferdsteknologikoordinator i 
tett dialog med fagtjenestene. 
 

 
Avtale med leverandører om utlån og fornying av 
utstyr etter hvert som nye løsninger blir 
tilgjengelig.  
Etablere visningsarena i sentrum med god 
tilgjengelighet med tanke på åpningstider. 
 
Resultatindikator: 
 

 Antall besøkende i visningsarena. 

 Tilbakemeldinger fra besøkende. 

 
Etableres innen 
1.1.20, 
kontinuerlig 
arbeid med drift 
og fornying. 
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Verktøykasse med metoder, 
verktøy og løsninger som bidrar 
til å mestre hverdagen. 
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Velferdsteknologikoordinator i 
tett dialog med fagtjenestene. 

 
Gir økt mestring, bidrar til at flere kan bo hjemme 
lengre, skaper trygghet og er kostnadseffektivt. 
 

 Logistikkløsning for optimale kjøreruter 

 E-lås der det er hensiktsmessig 

 Øke elektroniske medisindispensere 

 Ta i bruk digitale tilsyn 

 Delta i det offentlige innovasjonsprosjektet 
Capaple 

 Vurdere forløpende  
 
 
 
Resultatindikator:  
 

 Unngått tid som kan omdisponeres til andre 
oppgaver 

 unngå oppbemanning 

 Reduserte kostnader. 
 
 
 

 
Løpende i hele 
perioden 

 
Nettside med høy 
brukervennlighet  som viser 
mulighetsbilde for hjelpemidler 
og velferdsteknologi.  
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Velferdsteknologikoordinator i 
tett dialog med fagtjenestene. 

 
Vise mulighetsbilde, og avklare forventninger.  
Tilby selvhjelp gjennom apper og linker til 
aktuelle hjelpemidler og teknologi.  
 
Resultatindikator:  
 

 Når nettsiden er aktiv. 

 Antall treff på nettsiden. 

 Statistikk  
 

 
 
15.2.20 

 
Tjenestemottaker opprettholder 
selvstendighet og mestring av 
dagliglivet så langt det lar seg 
gjøre.  
 
Oppdragsansvarlig: 
 
Stab i tett dialog med 
fagtjenestene og 
velferdsteknologikoordinator 

 
Gode kartleggingsverktøy slik at tjenesteytere 
kan avdekke behov for hjelpemidler og 
velferdsteknologi.  
 
Hjelpemidler og velferdsteknologi vurderes før 
kompenserende tjenester tildeles. 
 
 
Resultatindikator:  

 Antall hjelpemidler tildelt og formidlet 

 Kostnadsreduksjon - gevinstrealisering 
 

 
 
1.6.20 

 

 

 


