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Innledning

Livsglede og verdighet skal prege beboerens og pasientens hverdag i kommunes institusjoner 
og HDO (Heldøgns omsorg). Mange av beboerne har betydelig svekket helse, men det handler 
om å jakte på de gode øyeblikkene.  Tjenestene har besluttet en del kriterier som skal bidra 
til nettopp dette. Prinsippene for hverdagsmestring skal være førende for alle tjenester, og 
brukeren skal oppleve en helhetlig tiltakskjede som har fokus på den enkeltes egne ressurser.

Strategien skal bidra til at tjenestene leverer god kvalitet til beboere, pasienter og pårørende, og 
at medarbeidere opplever kommunen som en attraktiv arbeidsplass. Medarbeidere med et godt 
arbeidsmiljø og god bruk av faglig kompetanse leverer høy kvalitet på sitt arbeid.

Eldreomsorg og omsorg for alvorlig syke er noe som opptar mange innbyggere. Kommunen skal 
invitere til åpenhet om det som kan bli bedre, samtidig skal tjenestene også vise frem alt det 
gode arbeidet som skjer hver eneste dag. Dette bidrar til å skape et godt omdømme.

Demografiutviklingen	til	Kongsvinger	kommune	vil	gi	et	stort	press	på	institusjonsplasser	
og heldøgnsomsorg. Det er derfor behov for å dimensjonere tjenester riktig, og sikre en god 
ressursutnyttelse i alle deler av kommunens omsorgstrapp.

Helse og omsorgsfeltet er i kontinuerlig endring, og strategien skal revideres hvert andre år. I 
hvert kapittel er tiltak oppsummert i en dialogboks. Alle tiltak skal gjennomføres i løpet av 2 
årsperioden.

Bakgrunn og sammenheng

Hovedmålet for alle 5 delstrategiene i helse og mestring er

Strategien legger målsetninger og prioriteringer for tjenesteområdet for perioden 2020- 2021.

Oppfølging av strategien inngår i en årlig tilstandsrapport felles for helse og mestring. 
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 2021).

For at Kongsvinger kommune skal lykkes med sine satsninger fremover innenfor de økonomiske 
rammebetingelsene,	har	kommunen	identifisert	5	strategiske	områder	som	skal	ha	ekstra	
oppmerksomhet og ressurser:

En strategi for helse- og mestring i Kongsvinger kommune må ses i sammenheng også med 
kommunens strategiske satsningsområder, visjoner og verdigrunnlag.

Verdigrunnlaget til Kongsvinger kommune, LIVET (Livsglede, inkludering, verdsetting, 
engasjement og troverdighet) skal kjennetegne helse og omsorgstjenestens tjenestetilbud.

Helse og omsorgstjenestene i Kongsvinger kommune møter fremtidens utfordringer med 
god	kvalitet	og	ressurseffektive	tjenester.	

Kompetanse- og 
næringsutvikling

By- og 
tettstedsutvikling 

med kvalitet

Mangfold og 
inkludering

Livsmestring hele 
livet

Samarbeidsdre-
ven og digital 

kommune



4 5

Nasjonale føringer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (KHOL) tydeliggjør kommunens ansvar 
for et overordnet sørge-for-ansvar. I dette ligger at kommunen selv velger organisering av 
virksomheten og tjenestene ut fra lokale forhold og behov, og det tydeliggjøres at kommunen 
har et ansvar for å tilby forsvarlige tjenester. Alle kommunale virksomheter pålegges systematisk 
kvalitetsforbedrings-, pasient- og brukersikkerhetsarbeid.

Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien) gjelder eldreomsorg som 
ytes etter KHOL, og klargjør retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester og et verdig 
tjenestetilbud.

Gjennom Meld.St. 47 (2008-2009): «Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett 
sted – til rett tid» ble kommunene pålagt ansvaret for å sørge for sine innbyggeres behov 
for helsetjenester, uavhengig av om disse skal ytes av det kommunale eller av sykehus. I 
tillegg	fikk	kommunen	en	stor	andel	av	tjenestetilbudet	som	tidligere	hadde	sortert	under	
spesialisthelsetjenesten. Tanken er at dette ansvaret skal gi kommunene motiv til å satse på 
forebyggende helsetjenester, samt øke koordineringen mellom de ulike nivåer i helsetjenesten– 
sømløse overganger.

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, utfordrer til nytenkning og nysgjerrighet som verktøy for å 
møte utfordringene i helsesektoren.

Helsedepartementets «Omsorg 2020. Regjeringens plan for omsorgsfeltet» følger opp Meld.
St. 29 (Morgendagens Omsorg) i utvikling og innarbeidelse av nye og framtidsrettede løsninger 
for å møte dagens og kommende utfordringer. Planen forutsetter kommunal handlefrihet til å 
utvikle fag, ledelse, ny teknologi og nye organisasjonsformer.

Institusjonsforskriften (Forskrift for sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie) 
skal bidra til at tjenestemottaker sikres grunnleggende behov, rettigheter og helsetjenester 
i institusjon. Heldøgns omsorgsbolig der boligen er å betrakte som beboernes private hjem, 
faller	ikke	uten	videre	inn	under	institusjonsforskriften.	Derimot	vil	sykehjem	som	institusjon	
ha krav om organisert legetjeneste, fysioterapitjeneste og sykepleiertjeneste. Rommene skal 
som hovedregel være enerom med unntak av der ektefeller og andre ønsker å bo sammen, og 
det stilles krav til størrelse og utforming av rom slik at sykehjemmet kan ivareta sengeliggende 
pasienter, forhindre utagerende atferd samt gi mulighet for aktivitet og sysselsetting.

Kommunale føringer

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok 23.06.2011 at HDO (Heldøgns Omsorgsbolig) skal være 
en	effektiv	driftsarena	der	det	for	hjemmetjenestene	skal	være	kort	avstand	mellom	beboere	
med omfattende hjelpebehov. HDO skal i kommunen være både et alternativ til langtidsopphold 
i sykehjem, samtidig som det for noen beboere skal være et mellomnivå mellom egen bolig og 
sykehjem. Bokostnader, mat, medisiner etc. betales av den enkelte beboer.

Fra Kommunedelplan for Helse og Omsorg i Kongsvinger (2010-2021): «Sykehjem er et tiltak 
for personer som har helse-/funksjonssvikt og/eller mental/kognitivt svikt som medfører behov 
for varig heldøgns pleie- og omsorgstjenester, og som har behov for varig medisinsk behandling 
og tverrfaglig oppfølging, omsorg og pleie. Tilbudet av plasser for heldøgns omsorg må ses på 
som den samlede kapasitet av HDO og sykehjem»
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HDO - heldøgnsomsorg

I en HDO-leilighet er innbyggeren å anse som hjemmeboende med de ordinære plikter det 
medfører.		Den	enkelte	tjenestemottaker	inngår	husleiekontrakt	med	boligstiftelsen	og	betaler	
selv sine bokostnader og egenandel for tjenester og medisiner. Beboerne betaler mat, vask av 
klær og praktisk bistand. Beboer holder selv møbler, rengjøringsmidler, husholdningsartikler 
samt personlige og andre forbruksvarer den enkelte måtte trenge i ett hjem. 

En viktig funksjon for HDO er å bidra til at presset mot institusjonsplasser minskes. Slik 
kan institusjonsplasser rettes inn mot personer som har varige eller tidsbegrensede behov 
for behandling, avlastning og opphold i spesialiserte avdelinger, eksempelvis tilrettelagte 
avdelinger for personer med demens. 

Kongsvinger	kommune	har	med	bakgrunn	i	vår	demografi	møtt	eldrebølgen	tidlig,	og	
grafen vil fortsette å stige betydelig i årene som kommer. Slik Samhandlingsreformen har 
utviklet	seg	-og	konsekvensene	denne	har	for	kommunene-	er	også	forutsetninger	for	drift	
av kommunalområdet Helse og mestring i stor grad endret. Blant annet medfører enkelte 
av	beboere/beboergrupper	på	dagens	HDO	høye	driftsutgifter	og	lave	driftsinntekter	for	
kommunen.	En	stor	andel	av	beboerne	har	store	og	omfattende	omsorgsbehov,	flere	har	også	
samtidig demensdiagnose. Det vurderes at en stor andel av dagens beboere i HDO i realiteten er 
institusjonspasienter, og dette medvirker til at bemanningen og kompetansen også må dekke et 
høyere omsorgsnivå enn det tilbudet opprinnelig var tiltenkt.

Manglende	evne	til	å	håndtere	egen	økonomi	og	det	å	skaffe	seg	varer	og	tjenester,	skaper	
utfordringer i hverdagen. Dette medfører at enkelte ikke har midler til å kjøpe nødvendige 
medisiner, medisinsk utstyr, mat, forbruksmateriell med mer. 

Det er en sammensatt brukergruppe, og dette gir utfordringer. En kombinasjon av beboere med 
atferdsproblematikk, psykiske lidelser og rusutfordringer, kombinert med unge mennesker 
med nedsatt funksjonsevne og eldre beboere som er i behov av store og omfattende tjenester.  
Sammensetningen	har	medført	flere	episoder	hvor	enkeltbeboere	og	deres	pårørende	opplever	
utrygghet. Det er behov for å vurdere andre former for inndeling. 

For	å	etterleve	kravene	om	forsvarlig	praksis,	driftes	i	praksis	en	andel	av	HDO	plassene	som	
institusjonsplasser, men da uten vederlagsberegning.  For å sikre gode tjenester for beboerne 
i dagens HDO og bofellesskap på Holt, Austbo og Hov, skal det legges frem en anbefaling om 
videre	driftsform	innen	utgangen	av	2019.	
Rapport på utviklingen til kommunalområdet med aktuelle nøkkeltall og vurderinger 
presenteres komitéen og rådene annenhver måned med oppstart i november 2019.
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Korttidsopphold

Langtidsopphold

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. For korttidsopphold i institusjon krever kommunen egenandel som 
fastsatt	i	forskrift.	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. Et funksjonsorientert 
pasient- og brukerforløp sørger for god koordinering mellom tjenestene. Behovet må forstås 
ut fra brukerens helhetlige situasjon, og ikke diagnose eller avgrenset funksjonsproblem. 
Rehabiliteringsteamet kartlegger brukerens mål og ønsker for sin hverdag, og utfører 
rehabiliteringstiltak som skal sikre trygge overganger mellom sykehus – korttidsopphold – hjem.

En utfordring er at pasienter som kommer inn på tidsavgrenset opphold, underveis i tilbudet blir 
tverrfaglig vurdert av personalet på korttidsavdelingen som så pleietrengende (dårlig somatisk 
eller kognitiv allmenntilstand), at de ikke forsvarlig kan sendes tilbake til eget hjem. Disse 
pasientene vil da blokkere en korttidsplass i påvente av tilbud i sykehjem eller omsorgsbolig.

I gjennomsnitt er 17 % av oppholdene på sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen 
korttidsopphold i Kongsvinger er 9,1 % (KOSTRA 2019). Å øke andelen tidsavgrensede opphold 
vil være viktig for å sørge for de gode overgangene for tjenester mellom hjem og institusjon.

Langtidsopphold er det høyeste omsorgsnivået i den kommunale helsetjenesten. Tjenesten 
tildeles personer som har omfattende bistandsbehov og tett sykepleierfaglig oppfølging 
gjennom hele døgnet.   Alle øvrige tiltak i omsorgstrappen skal ha vært vurdert nøye før 
tildeling. Dersom en beboer gjennom langvarig opphold bedrer sitt funksjonsnivå, kan det 
vurderes	å	flytte	beboeren	til	rett	nivå	i	omsorgstrappen.	

Kommunen tar betaling for langtidsopphold i institusjon, herunder sykehjem. Av inntekter 
inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kan det kreves betalt 75 prosent 
årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av 
folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens 
grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Det skal gjøres fradrag i beregningen av vederlaget, 
dersom beboeren har forsørgeransvar eller pga. hensynet til hjemmeboende ektefelle. 

Kommunen	har	flere	avdelinger	for	mennesker	med	demens	som	er	i	behov	av	skjerming.		
Etter hvert endrer den enkeltes sykdomsbilde seg, og behovet for skjermet plass opphører.  
Tjenestene erfarer at det kan være manglende tilgang på ordinære sykehjemsplasser, hvilket 
medfører at beboere blir værende lengre på spesialavdeling enn behovet tilsier. Problematikken 
inkluderes i den kommende behovsanalysen for dimensjonering av tjenester. 

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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Statistikk viser at gjennomsnittlig liggetid på kommunens langtidsplasser er 909 dager. Dette er 
høyere enn sammenlignbare kommuner, og det er grunn til å anta at enkelte kan ha vært tildelt 
sykehjemsplass for tidlig. Samtidig viser KOSTRA-tall (2019) at andelen beboere i sykehjem i 
Kongsvinger med omfattende bistandsbehov er 82,9 %. Dette er noe høyere enn landet for øvrig, 
der sammenliknbare tall er 81,6 %.

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. Dette 
gjelder uavhengig av nivå i omsorgstrappen. «Hva er viktig for deg?» er utgangspunktet for utvikling av 
prosedyrer, tiltak og kompetanse for å bidra til en mer aktiv brukerrolle og et større fokus på forebygging, 
rehabilitering og oppfølging. Som hjemmeboende i HDO vil en aktiv brukerrolle være viktig for at 
beboeren skal mestre hverdagen best mulig og oppleve kvalitet i eget liv. Men også når en pasient får 
langtidsplass i sykehjem, vil det være avgjørende for trygghet og deltakelse at man har en dialog med 
pasienten og pårørende i en felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt.

Hva er viktig for deg?

Illustrasjonsfoto: Olaf Gedanitz; Adobe Stock
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Kommunens institusjoner, 
HDO, bofellesskap og 

omsorgsboliger

Kongsvinger kommune har til sammen 141 langtidsplasser i sykehjem, 14 korttidsplasser 
for rehabilitering og 6 korttidsplasser for demenssyke, samt 63 leiligheter i HDO. I tillegg er 
det 62 plasser på bofellesskap med punkttjenester : 16 (samt 2 korttidsplasser) på Hov, 14 på 
Holttunet, 14 i Anna Qvams vei og 16 i John Ruuds vei.  Punkttjeneste innebærer at ambulant 
personell kommer til bruker for å utføre oppdrag. Det er ikke fast stasjonær bemanning på 
stedet. 

Viktige støtteprosesser som vedlikehold, vaskeri og renhold leveres fra KK-Eiendom. 
Tverrfaglighet står svært sentralt og det er tilgang på lege, ergoterapeut, fysioterapeut, 
sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere og matfaglig 
kompetanse	på	de	fleste	team.	

Langelandhjemmet har totalt 76 plasser fordelt på 7 avdelinger:

• Avdeling livshjelp har 10 plasser for mennesker som er alvorlig syke og døende i behov av 
spesialkompetanse i lindrende behandling. Der er primært eldre brukere, men periodevis er 
det	også	yngre	brukere	her.	Avdelingen	samhandler	tett	med	kreftkoordinator.	

• To langtidsavdelinger for demens og kognitiv svikt med til sammen 20 plasser
• Tre langtids somatiske avdelinger med til sammen 32 plasser
• Avdeling Solsiden, langtidsavdeling, 12 plasser for mennesker med psykiske lidelse, primært 

eldre, og for mennesker med demenssykdom med personlighetsforstyrrelser.

Skyrud demenssenter har totalt 31 plasser fordelt på 5 avdelinger

• 3 langtidsavdelinger for mennesker med kognitiv svikt med til sammen 22 plasser
• 1 korttidsavdeling for mennesker med kognitiv svikt, 6 plasser
• 1 langtidsavdeling med forsterket skjerming med inntil 3 plasser (åpner overgangen 

2019/2020).

Roverudhjemmet har totalt 55 plasser fordelt på 3 avdelinger 

• Langtidsavdeling for mennesker med demens og kognitiv svikt med behov for skjerming, 25 
plasser fordelt på 2 team. En av plassene er forsterket skjerming. Beboerne på disse teamene 
er i behov av skjerming grunnet fysisk eller psykisk atferd.   

• Somatisk langtidsavdeling med 16 plasser fordelt på to team. 
• Korttids og rehabiliteringsavdeling med inntil 14 plasser, fordelt på 8 rom. 

Langelandhjemmet, Skyrud demenssenter og Roverudhjemmet
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Austbo og Holt HDO

Austbo HDO

• 28 leiligheter tilpasset eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Behovene kan være
somatiske og/eller kognitive (demenssykdom).

• Austbo har eget kjøkken
• 20 av leilighetene er tilrettelagt for at ektefeller eller andre familiemedlemmer kan bo

sammen

Holt HD

• 35 leiligheter tilpasset eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Behovene kan være
somatiske og/eller kognitive (demenssykdom).

• 19 av leilighetene er tilrettelagt for at ektefeller eller andre familiemedlemmer kan bo
sammen

• Tilsatt kjøkkenassistent på dagtid virkedager som legger til rette for gode måltidsopplevelser
og som avlaster pleiepersonell.

I tillegg har kommunen 2 korttidsplasser knyttet til Hov bofellesskap.
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Langelandhjemmet, Skyrud demenssenter og Roverudhjemmet

Hov, Holttunet, Anna Qvams vei og John Ruuds vei:

Omsorgsboligene har i dag har punkttjenester fra hjemmebasert omsorg. Byggene og den
enkeltes bolig har potensiale til å kunne anses som Heldøgnsomsorg dersom døgntilgang
på teknologi og hjelpemiddel, samt oppgradering og tilpasninger utføres og installeres etter
behovsvurdering. I forbindelse med kartlegging av brukere, behov og eksisterende boligmasse i
kommunen, er dette også noe som skal gjennomgås for å vurdere om ressursene kan brukes på
bedre måter som i større grad kan møte brukernes behov.

Utfordringsbildet som tjenestene møter fremover, fordrer ledere som er innovative og som i
samspill med medarbeiderne utvikler nye måter å løse oppgavene på. Målene for slik ledelse er
nedfelt i kommunens arbeidsgiverstrategi. Kommunens ledere på alle nivåer skal være innovative
og mestringsorienterte, legge brukerens beste til grunn for sine vurderinger, beslutninger og
handlinger og i alt arbeid vektlegge dialogbasert ledelse og styring. Forskri om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene beskriver i tillegg kommunens plikt til å
planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere. Dette skal skje kontinuerlig og systematisk.

Kjennetegn på mestringsorientert og innovativ ledelse er bl.a. evnen til å sette klare mål for
arbeidet, til å delegere ansvar og myndighet på en tydelig måte og til å fordele arbeidet slik at
medarbeidernes kompetanse blir brukt best mulig. Innovasjon krever også risikovilje når det
gjelder å prøve ut nyskapende tiltak.

Det er viktig at medarbeiderne utvikler stolthet over egen arbeidsplass. Dette skal skje gjennom
godt faglig arbeid og gode relasjoner mellom ledere og medarbeidere og mellom medarbeidere
og brukere, som i neste omgang bidrar til omdømmebygging og er ledd i arbeidet mot en attraktiv
arbeidsplass.

Profesjonell og
tilstedeværende ledelse
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Attraktiv arbeidsplass

Høyt arbeidsnærvær og heltidskultur

Gode relasjoner mellom leder og medarbeidere er en viktig forutsetning for høyt jobbnærvær. 
Dette gir igjen positive utslag på andre områder, som trivsel og trygghet for medarbeidere, brukere 
og pårørende. Kontinuitet og stabilitet er viktige grunnlag for lav turnover, attraktivitet i forbindelse 
med rekruttering og et generelt godt omdømme som arbeidsplass.

At	flere	medarbeidere	jobber	i	høye	stillingsbrøker	og	i	hele	stillinger	gir	bedre	tjenestekvalitet	
og bedre arbeidsmiljø. Heltidskultur er også viktig for å styrke medarbeidernes tilknytning til 
arbeidsplassen og deres motivasjon for oppgavene. Utvikling av heltidskultur i Helse og mestring 
krever langsiktig innsats. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse skal øke fra 75 % i 2019 til minst 85 % 
fra 2021.

I 2020 skal kommunalområdet gjennomføre en kartlegging av uønsket deltid og utarbeide en 
tiltaksplan basert på denne. Aktuelle tiltak kan være å etablere arbeidstidsordninger som gir 
mulighet	til	fleksibel	arbeidstid-	som	er	tilpasset	både	brukernes	og	medarbeidernes	behov	samt	
egnet til å redusere deltid. Et annet tiltak er å rekruttere sykepleier- og vernepleierstudenter 
til helgestilinger, med tilbud om 100 % fast stilling ved innvilget autorisasjon. Risikoen for 
overtallighet som følge av dette er liten på grunn av naturlig avgang.

Det er viktig å skape en stolthet for egen arbeidsplass gjennom å vise frem det gode faglige 
arbeidet og de gode øyeblikkene personalet har sammen med beboerne. Dette bidrar også til 
omdømmebygging, og gir innbyggerne for øvrig et innblikk i tjenestene. Det vil bli etablert en 
arbeidsgruppe som skal legge frem forslag om hvordan dette løses rent praktisk.

Rekruttering og lav turnover

Kongsvinger kommune har over tid hatt store utfordringer med å rekruttere sykepleiere og det 
samme	er	tilfelle	over	hele	landet.	Situasjonen	skaper	stor	konkurranse	om	denne	arbeidskraften	
mellom	kommunene	og	sykehusene.	Høsten	2019	er	imidlertid	de	fleste	sykepleierstillingene	i	
kommunen besatt. For å opprettholde denne positive situasjonen, skal det som hovedregel lyses 
ut 100 % faste sykepleierstillinger.

Det er avgjørende at helse- og omsorgstjenestene har nødvendig spisskompetanse og at denne 
benyttes hensiktsmessig. Spesialisert kompetanse skal i større grad benyttes på tvers av avdelinger 
og	enheter.	På	den	måten	sikres	god	utnyttelse	av	den	enkeltes	kompetanse,	ressurseffektive	
tjenester og attraktive arbeidsplasser, samtidig som tjenestene får høyere kvalitet. Det er 
motiverende for medarbeidere å bruke kompetansen sin til beste for brukere.

Vernepleiere er en yrkesgruppe som kan bidra positivt i tjenestene på grunn av sin spesielle 
kompetanse, som er delvis overlappende med sykepleierkompetanse.

Sykehjemmene åpner egne postkjøkken med eget personell i 2020, noe som vil spare pleiefaglig 
personell for oppgaver knyttet til tilberedning av mat og opprydding etter måltider.
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Det skal være attraktivt 
å jobbe ved kommunens 
HDO og institusjoner

”
”

• Tilby 100 % fast sykepleierstilling ved utlysning

• Kartlegge ufrivillig deltid i tjenestene

• Bruk av spisskompetanse, sikre samsvar mellom behov og 

benyttelse på tvers av tjenester

• Kjøkkenpersonell på postkjøkkenene som åpnes

• Fleksible arbeidstidsordninger

• Innovative og mestringsorienterte ledere
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Tjenestene skal ha god kvalitet, godt 
omdømme og betryggende internkontroll” ”• Årlig	ISO	sertifisering	for	Skyrud	og	Langelandhjemmet	som	deler	sitt	kvalitetsarbeid	med	øvrige	

tjenestesteder
• Årlige kompetanse og kvalitetsplaner som sikrer plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere
• Introduksjons og opplæringsprogram for nyansatte i tjenestene
• Rapport på utviklingen til kommunalområdet med aktuelle nøkkeltall og vurderinger presenteres komitéen 

og rådene annenhver måned, samt en hovedrapport årlig 
• Etablere kommunikasjonskanaler som viser frem de gode historiene og som inspirerer frivillige til å bidra 
• ”Fagbrev på jobb”

Kompetanse og kvalitet

Skyrud	og	Langelandhjemmet	er	begge	ISO-sertifiserte,	en	
kvalitetssertifisering	som	kvalitetssikrer	prosedyrer	for	faglig	
utøvelse samt driver forbedringsarbeid. Erfaringsmessig bidrar 
ISO til større mestring hos ansatte, bedre kommunikasjon med 
pårørende og trygghet for alle parter. 

Resertifisering	skjer	årlig.	De	øvrige	sykehjemmene	og	
omsorgsboligene bruker erfaringer fra Langelandhjemmet og Skyrud 
i sine rutiner og prosedyrer, og tilpasser disse til den enkelte enhet.

Tjenestene skal preges av god kvalitet og en bredde i kompetansen 
som sikrer god ivaretagelse av alle beboere. 

I Helse- og mestring er 19% av medarbeiderne uten formell 
fagutdanning, og det er behov for å redusere denne andelen.  
Kommunen legger nå til rette for at ufaglærte medarbeidere kan ta 
fagbrev gjennom den nye ordningen «Fagbrev på jobb». 
«Fagbrev på jobb» er en mer planlagt og forutsigbar vei til fagbrev 
enn praksiskandidatordningen, der den enkelte ansatte selv har 
alt ansvar for opplæringen. For medarbeidere med voksenrett 
-ikke gjennomført videregående skole-, kan kommunen søke 
Fylkeskommunen om tilskudd til opplæring på lik linje som med 
ordinære lærlinger.

Kompetanse og fagutvikling er avgjørende for et godt og attraktivt fagmiljø, og innen utgangen av 2019 har alle 
enheter i helse og mestring utarbeidet lokale kompetanse og kvalitetsplaner. Dette skal bidra til en betryggende 
internkontroll. Disse planene inneholder en rekke tiltak som ikke gjengis i denne strategien.

Hensikten med kompetanse og kvalitetsplaner er blant annet

• Synliggjøre på hvilke fagområder tjenestene behøver kompetanseutvikling, og sikre gjennomføringen av 
den ved hjelp av konkrete tiltak, planer og strategier 

• Redskap til å evaluere effekten av planer, strategiene og tiltakene
• Sikre faglig forsvarlig drift og god kvalitet på tjenestene
• Skape forutsigbarhet for kompetanseutvikling i forhold til rammer for tid og økonomi
• Sikre gode tjenester til bruker og mestringsopplevelse hos ansatte
• Sikre ledelsens gjennomgang – internkontroll
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Etikk

Alle medarbeidere skal ha en trygg og sikker arbeidshverdag

Helsepersonell kan i sin arbeidshverdag bli 
utsatt for uønskede hendelser. Mennesker 
med kognitiv svikt kan ha en atferd som er 
utfordrende å håndtere. 

Alle enheter utarbeider plan for å forebygge 
trusler, vold og trakassering. Hensikten 
med disse planene er å forebygge at slike 
hendelser skjer, takle og bearbeide om det 
oppstår. 
Kunnskap om fag, sikkerhet og sikkerhets 
- forebyggendetiltak er en grunnstein i å 
håndtere usikre situasjoner på en best 
mulig måte. 

• Lokale planer for å forebygge trusler, 
vold og trakassering

• Et godt trepartssamarbeid (ledelse, 
verneombud og tillitsvalgte)

• HMS rutiner
• Løpende gjennomgang av avvik og 

kvalitetsarbeid

Innenfor rammen av norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter har alle innbyggere, 
uansett opprinnelse, rett til å hevde sine verdier, følge kulturelle tradisjoner og praktisere sin tro. 
I	forbindelse	med	den	kommende	eldrebølgen,	et	flerkulturelt	samfunn	og	et	antatt	underskudd	
av	arbeidskraft	i	helsesektoren	reiser	det	seg	en	rekke	problemstillinger	som	må	løses.	Gjensidig	
forståelse kreves for å yte hjelp, og selv om det i utgangspunktet er et likt tilbud for alle mennesker 
sikrer ikke dette et likeverdig tilbud.

De etiske retningslinjene bygger på lovverk og menneskerettigheter, og legger standarder for 
hvordan tjenesten møter pasienter, brukere og pårørende, samt hvordan ansatte samarbeider og 
samhandler i det daglige for å lykkes.
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Den demogra ske utviklingen i Kongsvinger kommune preges overordnet av to sammenfallende
trender:

1. Den generelle befolkningsveksten øker sakte, og
2. Befolkningen som bor her eldes

Befolkningsutvikling
og demogra

SSB anslår en befolkningsvekst på rundt 2 prosent for Kongsvinger i løpet av kommende 5 år, og
det er en betydelig variasjon innen de ulike aldersgruppene: For gruppen under 66 år antas det en
nedgang på 1 prosent, mens det for aldersgruppene over 67 år anslås en vekst på 11 prosent.

De este framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir ere enn før; de vil være i alle
aldersgrupper, og vil ha et mer sammensatt omsorgsbehov. Veksten har vært størst blant brukere
under 67 år –med langvarige og kroniske sykdommer, funksjonsnedsettelse og psykiske og sosiale
problemer. Det er også økning –og det vil fortsatt være økning- av innbyggere av annen etnisk
opprinnelse, som kanskje vil ha andre behov for helsetjenester.

Flere med utviklingshemminger når høyere alder enn tidligere; bedre medisinsk behandling
for ulike følgesykdommer samt bedring av levekår kan være noen av forklaringene. Forskning
viser også at enkelte kan være disponert for en tidligere aldringsprosess enn det som er vanlig i
normalbefolkningen. Demenssyke utviklingshemmede kan ha behov for en annen type tilnærming,
pleie og omsorg enn øvrige med demenssykdommer.

Antall personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) er økende, og med dette følger
også økning i antall brukere med omfattende helseproblemer. Nye behandlingsmetoder (f.eks.
LAR) og bedre levekår har ført til at gjennomsnittlig levealder for rusavhengige har økt de siste
årene, mens følgesykdommer også øker med høyere levealder. Også denne brukergruppen kan ha
behov for spesielt tilrettelagte omsorgsplasser.
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Dimensjonering 
av tjenester

I KS-sak 62/19 er det vedtatt en behovsanalyse for å dimensjonere de ulike tjenestene i 
omsorgstrappen, deriblant institusjonsplasser og HDO. Analysen med løsningsforslag skal 
fremlegges i kommunestyret juni 2020.    

Kommunestyret vedtok i sak 116/19 å avlyse anbudskonkurransen for HDO boliger for mennesker 
med demenssykdom.  Roverudhjemmet skal videreutvikles slik at ute og innemiljø i enda 
større grad tilpasses mennesker med demenssykdom som er i behov av skjerming.  I tillegg er 
det påstartet ett mulighetsstudie knyttet til eksisterende bygningsmasse på Roverudhjemmet. 
Arkitektene	har	sett	muligheten	for	etablering	av	flere	enkeltrom	i	byggets	første	etasje.		
Behovsanalysen vil avklare hvordan disse best kan benyttes.  Det er ett stort potensial i allerede 
eksisterende bygningsmasse, eksempelvis Holttunet. 

Kommunen skal tilby avlastning til pårørende som står i særlig tyngende omsorgsoppgaver. 
Behovsanalysen skal kartlegge behovene på de ulike nivåene, og det antas at det er behov for å øke 
kapasiteten for å tilby rullerende avlastning i institusjon. 

Avlastningen skal gi omsorgsyter mulighet til nødvendig fritid og ferie, yrkesaktivitet, familieliv 
og deltakelse i samfunnsaktiviteter. Kommunale tjenester som f.eks. praktisk bistand, og 
velferdsteknologi som blant annet varsling og lokaliseringsutstyr, kan gis som avlastning for den 
som omsorgsgiver.  Avlastningstiltak er vederlagsfritt.  

Kongsvinger kommune har i mange år hatt store utfordringer med å ta imot utskrivningsklare 
pasienter fra sykehuset, og hadde daglig overliggere på sykehuset. I juli 2019 ble 
korttidsavdelingen på Eidskog lagt ned. I forkant av dette ble det kjørt gode prosesser med ROS 
analyser og tiltaksplaner for å møte de utfordringer dette ville kunne gi. Tverrfaglig samhandling, 
mindre fragmenterte tjenester og en felles retning har bidratt til å redusere overliggerdøgn 
betydelig. I tillegg har tjenestene klart å redusere det som i fagmiljøet kalles blokkere. Dette er 
pasienter som midlertidig oppholder seg på korttidsavdelingen i påvente av ledig langtidsplass.  
Dette er en gledelig utvikling på tjenestene, og det må iverksettes ytterligere tiltak for å sikre rett 
utvikling. 

Avlastning

Mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus
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Enkelte brukergrupper har en atferd og et utfordringsbilde som skaper store utfordringer ved 
tildeling av ordinære sykehjemsplasser. HDO har den samme utfordringen som allerede er 
beskrevet tidligere i dokumentet. Disse brukergruppene har et økende behov for bistand, og det 
må utredes hvordan tjenestene kan løse dette. Dette gjelder i hovedsak følgende brukergrupper

• Mennesker med alkohol/rusproblemer
• Mennesker med psykisk sykdom
• Mennesker med funksjonshemminger og utviklingshemminger

Også gruppen eldre med annen kulturell og etnisk bakgrunn enn norsk vil øke. Det vil være 
behov for å kartlegge helseutfordringer og eventuelle institusjonsbehov disse vil ha. NSF (Norsk 
Sykepleier Forbund) har gjennomført en studie som viser at eldre med annen etnisk opprinnelse 
opplever liten integrasjon, ensomhet, tap av identitet, savn av egne ”møtesteder” og matkultur 
som er ukjent når de får tildelt plass i våre institusjoner.

Økt kunnskap om ulike kulturer, -også mat og måltidskultur-, holdningsendring i retning av økt 
respekt for ulik kulturell bakgrunn, samt kultursensitivitet vil gi kvalitet også til multikulturelle i 
institusjon.

Kjøp av eksterne sykehjemsplasser er betydelig redusert og skal på sikt avvikles helt. Per 
November 2019 kjøpes det en somatisk plass, og denne plassen opprettholdes grunnet etiske 
hensyn. I tillegg kjøpes det to eksterne plasser for pasienter med utfordrende atferd som er i 
behov	av	skjerming.	Begge	disse	brukerne	overflyttes	den	nyopprettede	spesialavdeling	på	Skyrud	
demenssenter i overgangen 2019/2020. 

Helse-	og	omsorgsdepartementet	har	sendt	ut	høringsnotat	med	forslag	i	endringer	i	forskrift	
om en verdig eldreomsorg (samboergaranti). Etablering av dobbeltrom til ektefeller/samboere 
som ønsker å dele rom i institusjon vil være en følge av endringsforslaget.  Kommunen har erfart 
at det kan være utfordrende å sikre den enkelte av ektefellene riktige tjeneste på dobbeltrom. 
Endringsforslaget åpner for at også samboer/ektefelle som ikke fyller kriterier for plass i 
heldøgnsomsorg skal få dette sammen med den pleietrengende. Med en lovpålagt rett til enerom, 
vil samboergarantien slik den beskrives gi kommunene store utfordringer i forhold til at vi 
pålegges utbygging av dobbeltrom, som i realiteten vil måtte deles av pasienter uten familiære 
relasjoner. Kommunen vil belyse dette – og andre utfordringer knyttet til høringsnotatet- i svar til 
departementet. 

Tilrettelagte institusjonsplasser

Eksterne sykehjemsplasser

Avvikling av dobbeltrom på Langelandhjemmet
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Kongsvinger kommune har totalt 141 langtidsplasser, og av disse er det 8 beboere som må dele 
4 dobbeltrom. Disse rommene ble etablert i 1996 på Langelandhjemmet. Hensikten var å legge 
til rette for at ektefeller og samboere kunne ha anledning til å dele rom. Ved oppstart hadde 
sykehjemmet noen få slike tilfeller, men tjenesten og beboerne erfarte at det ble utfordrende rent 
praktisk. Ektefellene kunne ha store forskjeller i sykdomsbildet, hvilket gjorde det utfordrende å bo 
sammen.  

Likevel har Kongsvinger totalt sett nær nådd målene om brukertilpasset enerom til alle med 
langtidsplass i sykehjem: for landet sett under ett er 87,8 % av plassene det som kan regnes som 
moderne enerom, mens for Kongsvinger var denne andelen 97,5 % (KOSTRA 2019).

Dobbeltrommene på Langelandhjemmet skal avvikles. Bruk av dobbeltrom for beboere med 
langtidsopphold	er	brudd	på	verdighetsgarantien	og	Institusjonsforskriften.

Langelandhjemmet er bygget i mur konstruksjon, og det er ikke mulig å endre til mindre 
enkeltrom. Rommenes størrelse vil derfor opprettholdes, og kommunen er i prosess på hvordan 
tjenesten best kan utnytte størrelsen. En mulig løsning er å benytte disse rommene til palliativ 
omsorg, da kan pårørende få god anledning til å overnatte hos pasienten.

I overgangen 2019/2020 åpnes en spesialavdeling på Skyrud demenssenter for mennesker som 
på grunn av sin sykdom er i behov av skjerming og tett oppfølging. Avdelingen vil få kapasitet 
til å ta imot inntil 3 brukere. Frem til nå har slike plasser vært kjøpt eksternt. Det er iverksatt 
kompetansehevende tiltak for å sikre faglig forsvarlighet. 

Det vil være behov for å brannsikre denne avdelingen, både ut fra lovpålagte, sikkerhetsmessige 
og bygningsmessige hensyn. Det vil bli igangsatt arbeid med sprinkling innen utgangen av 2019. 
Denne avdelingen vil også være pilot for digitale tilsyn i institusjon, og behovstilpasset teknologi 
skal	være	på	plass	når	brukerne	flytter	inn.	Dette	vil	ytterligere	sikre	og	trygge	i	forhold	til	brann	
eller ulykker.

I forbindelse med beredskapsplaner for kommunalfeltet helse og mestring i Kongsvinger 
kommune, vil det også være behov for å se på mulighet til å ta i bruk deler av institusjonene 
og omsorgsboligene ved ulike krisesituasjoner. Dette kan være alt fra midlertidig bolig for 
hjemmeboende	etter	flom,	skogbrann	eller	liknende,	til	beredskapsmottak	ved	større	kriser.	
Ansatte ved alle institusjonene har kunnskap om interne beredskapsplaner. Ved større hendelser 
vil kommunens kriseteam også være delaktige i opplæring og tiltak der medarbeiderne vil få faglig 
og psykisk oppfølging og veiledning.

Etablering av spesialavdeling for pasienter med behov for forsterket skjerming

Beredskap
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Dimensjonering av 
tjenester og rett tjeneste 
til rett person

• Behovsanalyse for å dimensjonere de ulike nivåene i omsorgstrappen. 
Skal inkludere løsningsforslag på hvordan de avdekte behovene kan løses, 
fortrinnsvis gjennom å videreutvikle eksisterende bygningsmasse.

• Behovsanalyse for ulike typer korttidsopphold-optimalisering, kognitiv svikt, 
avlastning, palliasjon, rehabilitering m. m.

• Etablering av spesialavdeling for inntil 3 pasienter med behov for forsterket 
skjerming på Skyrud demenssenter

• Tilpasse Roverudhjemmet ytterligere for mennesker med demenssykdom 
kombinert	med	mulighetsstudie	for	å	etablere	flere	enkeltrom	i	eksisterende	
bygningsmasse

• Avvikle 4 dobbeltrom på Langelandhjemmet, skal hensyntas i behovsanalysen
• Avvikle samtlige eksterne sykehjemsplasser på sikt gjennom å utforme lokale 

tilbud og løsninger
• Styrke ambulante tverrfaglige team som sikrer gode overganger mellom 

tjenestenivåene
• Styrke tilbudet om avlastning til pårørende i alle ledd av omsorgstrappen, 

herunder institusjon. Utrede mulighetsbildet. 
• Utrede	samlokalisering	av	like	type	korttidsplasser	for	å	sikre	ressurseffektive	

tjenester og bygge et godt fagmiljø.
• For å sikre forsvarlige tjenester for beboerne i dagens HDO og bofellesskap på 

Holt, Austbo og Hov, skal det legges frem en anbefaling om hvordan tjenesten 
bør	driftes	videre.	

• Utarbeide rutiner for tidlig tverrfaglig vurdering og rask igangsettelse av 
spesialisert rehabilitering ved utskrivning fra sykehus. Dette for å sikre gode 
overganger mellom sykehus-institusjon-hjem, for å unngå at pasienter med 
dårlig somatisk eller kognitiv helse blokkerer korttidsplasser, og for å sikre et 
raskt langtidstilbud til de som måtte ha behov for dette.

• Definere	kriterier	som	grunnlag	for	tildeling	av	de	ulike	tjenestene
• Tverrfaglige vedtaksteam som løsning for tildeling av tjenester erstatter dagens 

bestiller-utfører modell. 
• Utrede løsning for tilrettelagte institusjonsplasser
• Øke	flerkulturell	kunnskap	gjennom	kurs	og	holdningsskapende	arbeid
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Dekningsgrader

Samhandling
med pårørende

Behovet for institusjonsplasser innen pleie og omsorg vil øke med nærmere det dobbelte av i dag
dersom man viderefører dagens dekningsgradspraksis innen helse og omsorg. Gitt videreføring av
dagens dekningsgrad av institusjonsplasser i Kongsvinger, vil det heller ikke være tilstrekkelig med
arbeidskra og kompetanse for å kunne løse kommunens oppgaver og volum i tjenestebehovet i
fremtiden. Kampen om yrkesaktive blir stadig større generelt; innenfor helse- og omsorgssektoren
spesielt.

Den nasjonale pårørendeveilederen sier at helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer og
rutiner som legger til rette for informasjon, samtale og dialog med pårørende. Dette gjelder enten
pårørende har rollen som informasjonskilde, representant for pasienten/brukeren, omsorgsgiver
eller støtte for pasienten/brukeren eller pårørende er berørt og har egne behov for støtte. Rammer
og muligheter for dialog med den enkelte pårørende er ledelsens ansvar og må kommuniseres til
pasienter, brukere og pårørende.

Kommunen har også plikt til å etablere systemer for innhenting av pårørendes erfaringer og
synspunkter på ulike nivå, og gjøre bruk av disse erfaringene i sitt forbedringsarbeid. Pårørende
kan ha verdifull informasjon til bruk i arbeidet med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling.

Regjeringen legger frem en ny pårørendestrategi ved årsslutt 2019. Barn som pårørende vil få
en sentral rolle i denne strategien, og familieperspektivet vil være gjennomgående. Videre skal
strategien bygge på seks temaer som i sin tid ble utformet i “Innovasjon i omsorg”:

• Synliggjøring
• Likestilling
• Fleksibilitet
• Veiledning
• Avlastning
• Verdsetting
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Barn som er på besøk

Kommunens institusjoner og HDO har mange pasienter og brukere som har egne yngre barn, 
barnebarn eller oldebarn. Det skal legges til rette for at barn får gode opplevelser når de er på 
besøk.

At små barn kan være pårørende er lett å glemme. Man er aldri for liten til å forstå endringer som 
skjer i familien. Det er viktig at små barn blir godt ivaretatt av trygge voksne de omgås med daglig.

Når en i familien er alvorlig syk, påvirkes hele familien. Barn som pårørende er sårbare og kan 
ha mange spørsmål og bekymringer. De trenger å bli sett, lyttet til og få informasjon, støtte og 
oppfølging når besteforeldre eller andre nære er syke.  Barn under 18 år som er pårørende har 
mange lovfestede rettigheter.

Samhandling og 
ivaretagelse av pårørende

• Utvide	tilbud	om	pårørendeskoler	til	å	omfatte	flere	brukergrupper
• Temakvelder for pårørende
• Oppdatere nettsider med relevant informasjon
• Årlige pårørendeundersøkelser som ledd i kvalitetsforbedring
• Rutine som sikrer ivaretagelse av barns rettigheter som pårørende
• Barneansvarlig på hver institusjon og HDO
• Tilpasse lokaler gjennom en barne- og ungdomskrok
• Legge til rette for å etablere pårørendeforeninger på alle HDO og institusjoner
• E-læringskurs for medarbeidere om pårørendes rettigheter
• Kurs i kommunikasjon og dialog for å styrke den enkeltes møte med pårørende 

Illustrasjonsfoto: Ra2 Studio; Adobe Stock. Redigert av Petter Berg
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Sentralkjøkken, 
postkjøkken og 

ernæring

Kommunens sentralkjøkken er plassert på Langelandhjemmet, og produserer mat til alle de 
kommunale institusjonene, samt til omsorgsboliger og hjemmeboende eldre og andre med 
behov. Da kjøkkenet ble bygd skulle dette i all hovedsak forsyne Langelandhjemmet, de øvrige 
institusjonene hadde alle egne kjøkken. Over tid har post- og institusjonskjøkkenene blitt stengt, 
og Sentralkjøkkenet har stått for all matproduksjon.

I Kommunestyrevedtak 101/19 slås det fast at lokalkjøkken ved Skyrud demenssenter og 
Roverudhjemmet gjenåpnes og bemannes opp med matfaglig kompetanse. Postkjøkkenene ved 
alle tre institusjonene skal tas i bruk. I tillegg vedtok kommunestyret i samme sak at muligheten for 
kantinedrift	på	institusjoner	der	lokalbefolkningen	kan	få	et	sosialt	møtepunkt,	skal	utredes.	Dette	
arbeidet er igangsatt og videreføres fremover.

Eldre og pasienter med kroniske og sammensatte sykdommer har en økt risiko for feil- og 
underernæring, og pasienter som er underernærte har opptil tre ganger så lang liggetid på 
sykehus. I tillegg kan feil- og underernæring svekke helsen på generelt nivå, det kan utvikles 
følgesykdommer og det gir dårligere livskvalitet for den enkelte. Kommunen har utarbeidet 
en kartleggingsmodell for ernæringstilstand hos brukere og pasienter. Kartleggingen har lagt 
grunnlaget for ernæringsplanen som nå er utarbeidet. Denne planen skal være både et verktøy for 
å forhindre og begrense helseutfordringer knyttet til ernæringstilstand, men også et middel for å 
nå mål om Mat- og måltidsopplevelser som beskrevet i «Leve Hele Livet».

Kjøkkendrift, ernæring 
og matglede

• Utrede	muligheten	for	kantinedrift	på	institusjonene	og	HDO	for	å	legge	til	rette	
for	mer	aktivitet	og	sosiale	treff	både	for	beboere	og	lokalbefolkningen

• Etablere postkjøkken på Langelandhjemmet, Skyrud demenssenter og 
Roverudhjemmet med personalressurser

• Årlig revisjon av felles ernæringsplan
• Vurdere endret tidspunkt for middagsservering, i dialog med brukerne
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Omsorgstjenestene	er	arbeidsintensive,	og	ny	teknologi	kan	bedre	effektivitet	og	kvalitet.	Som	
helse- og omsorgstjenester regnes også aktivt tilsyn ved bruk av kommunikasjonsteknologi, samt 
teknologiske hjelpemiddel som løser en oppgave på en ny måte.

Kongsvinger kommune samarbeider med A-hus divisjon Kongsvinger og Sykehuset i Agder i 
TELMA;	et	prosjekt	med	avstandsoppfølging	av	hjemmeboende	brukere	med	KOLS.	Fastleger	
vil knyttes til prosjektet, og dette gir muligheter for utvidelse av telemedisin til ytterligere 
bruker- og pasientgrupper. Ved utgangen av 2019 er 20 hjemmeboende med KOLS-sykdom 
tilknyttet tjenesten, og planen er å utvide tilbudet til også andre diagnosegrupper. I samarbeid 
med A-hus ses det blant annet på mulighet for avstandsoppfølging innen lindrende omsorg. 
Avstandsoppfølging gir mestring og trygghet for den enkelte bruker, og sørger for tettere 
samarbeid mellom kommunen, fastleger og spesialisthelsetjenesten.

I løpet av kommende periode vil det gradvis innføres digitale tilsyn i institusjoner. I begrepet ligger 
alle teknologiske innretninger som kan føre nødvendig tilsyn med pasient og beboer: kamera, 
bevegelsessensorer, fallsensorer, dør- og vindusalarm. For mange pasienter vil fysiske tilsyn –
særlig på natt- medføre forstyrrelser. Digitale løsninger kan gi bedre trygghet for både bruker og 
ansatt, samt bedre bruk av personalressurser.

For ansatte har e-læringsprogrammer blitt en viktig del av kompetanse- og kunnskapsutvikling. 
I	tillegg	er	digitalisering	av	dokumentasjons-	og	driftssystemer	viktig	for	kvalitet-	og	
effektiviseringsarbeidet.

Pasienter og beboere har i økende grad også tatt del i bruk av ny teknologi og hjelpemiddel: 
Enkelte beboere på sykehjem og i HDO utstyres med GPS og tilhørende geofence for større 
bevegelsesfrihet.	Dagsenteret	har	allerede	tatt	i	bruk	virtuell	virkelighet	i	form	av	Motitec;	
trimsykkel som viser veier du sykler på –etter brukerens eget ønske. VR-briller er et tilbud 
kommunen videre vil vurdere for aktivisering, blant annet til eldre med kognitiv svikt og depresjon.

• Digitale tilsyn
• Teknologi tilpasset den enkelte bruker med mål om å mestre hverdagen best mulig
• Digitale møter med spesialisthelsetjenesten som en del av telemedisinsk avstandsoppfølging

Velferdsteknologi 
og digitalisering

Illustrasjonsfoto: ipopba; Adobe Stock

Velferdsteknologi
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Frivillighet

En	definisjon	av	frivillighet	kan	være:	«Frivillig	arbeid	innebærer	at	tjenesten	eller	aktiviteten	
blir foretatt uten at det utbetales lønn. I tillegg må tjenesten eller aktiviteten være til fordel for 
samfunnet, miljøet, eller andre enn nære slektninger eller personer som kan regnes til egen 
husholdning.» (Frivillighet Norge) 

Frivillighet er folkehelse både for den som yter og den som mottar. Frivillighet i Kongsvinger står 
sterkt og det er mange som bidrar, både gjennom organisert frivillighet og som enkeltpersoner. 
Samarbeidet med frivilligheten er viktig, særlig for å hjelpe til i aktivitets- og trivselstiltak i både 
institusjoner og omsorgsboliger. Men frivilligheten endres, og helse- og mestringstjenestene må 
derfor tilpasse seg mer selektive deltakere som gjerne ikke er fast tilknyttet organisasjoner eller har 
ønske om å delta på fast basis.

Nye	kommunikasjonskanaler	og	digitale	løsninger	gir	nye	og	flere	muligheter	for	å	knytte	
frivilligheten og tjenestene sammen. Innen utgangen av 2019 vil Kongsvinger kommune ha på plass 
en digital plattform der frivillighet, tjenester, kultur og enkeltpersoner kan delta og knytte sammen 
behov, ønsker og tilgjengelighet.

Meld.St.10 (2018-2019): Frivilligheita –sterk, sjølvstendig, mangfaldig legger som 
grunnleggende prinsipp frivillighetens selvstendighet. Det fremheves også at god koordinering 
og	samordning	vil	bygge	opp	under	frivilligheten,	og	er	et	felles	ansvar	mellom	det	offentlige	og	
frivilligheten selv. I arbeidet med å møte de ni kriteriene i Livsgledehjem, er samarbeidet med 
frivilligheten helt avgjørende.

Ulike tiltak der samhandling, samarbeid og felles mål med frivilligheten er avgjørende for den gode 
dialogen, er lagt inn under tiltakstabellene i de forskjellige fokusområdene i dokumentet.

Kommunestyret gjorde i sak 063/19 følgende vedtak:

“Kongsvinger kommune starter sertifisering for Livsgledehjem for to av kommunens sykehjem, og 
melder dette inn til stiftelsen Livsglede for Eldre, innen fristen 1. august 2019”

I	Rådmannens	forslag	til	budsjett	for	2020	ble	det	ikke	funnet	finansiering	til	å	melde	inn	til	
sertifiseringsordningen.	Kommunen	ønsker	uansett	at	de	ni	Livsgledekriteriene	skal	ligge	til	grunn	
for arbeidet som gjøres i institusjoner og omsorgsboliger:

Livsgledehjem
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Livsgledekriterier Dagens situasjon Tiltak

Alle ansatte ved virksomheten skal 
vite	om	hva	sertifiseringsordningen	
er, og hva deltagelse innebærer

Enhetsledere og teamledere ved 
sykehjemmene	som	er	tenkt	sertifisert,	
er godt kjent med ordningen og hva
deltakelse innebærer. Det er også utpekt en 
ansatt til å fylle stillingen som koordinator. 
Øvrige ansatte vil bli godt informert 
og opplært i Livsgledekriteriene når 
sykehjemmene er innmeldt.

Internundervisning i 
Livsgledekriterier.

Interne kvalitets- og 
kompetanseplaner.

Virksomheten skal legge til rette 
for at beboeren skal få mulighet 
til å opprettholde sine hobbyer og 
fritidssysler

Det arbeides kontinuerlig med at de 
som ønsker å ivareta sine fritidssysler 
og hobbyer skal gis mulighet til dette. 
Samarbeidet med frivillige og pårørende er 
her svært viktig, og det arbeides for å bidra 
til	at	flere	menn	skal	kunne	drive	med	sine	
interesser.

Ta i bruk ny digital 
plattform for frivillighet for 
å skape nye møtesteder og 
aktivitetstilbud. 

Kartlegge interesser og 
hobbyer. Økt fokus på menns 
interesser.

Virksomheten skal legge til rette for 
samarbeid med skoler, barnehage 
og organisasjoner i nærmiljøet

Skoler og barnehager kommer og markerer 
ulike merkedager, bl.a Luciadagen og 17. 
Mai. Det etableres nå også “barnekroker” 
på institusjonene, slik at barn uavhengig 
om de er pårørende eller besøkende skal ha 
tilbud 
om	lesestoff	og	leker.	Flere	lokale	
organisasjoner er aktive som frivillige, 
både i form av kjøring til og fra aktiviteter, 
turvenner for pasienter og beboere, og ved 
å tilby aktiviteter og underholdning.
Pårørendeforeninger er aktive i 
trivselstiltak.

Formalisere samarbeid med 
barnehager og skoler som har 
Livsglede på dagsordenen.

Bruke digital plattform for økt 
samarbeid med nærmiljøet.

Virksomheten skal legge til rette 
for at beboer får komme ut i frisk 
luft	minst	en	gang	hver	uke.

Alle institusjonene og omsorgsbyggene 
har godt tilrettelagte uteområder og hager. 
Skyrud har egen sansehage, dette er også 
i planlegging ved Roverudhjemmet. Disse 
uteområdene	brukes	flittig.	Både	ansatte	
og frivillige går turer, sykler eller har andre 
utendørs aktiviteter med pasienter og 
beboere. Dette gjøres i alle årstider så sant 
vær og forhold ligger til rette for det.

Etablere sansehage på 
Roverudhjemmet.

Legge til rette for 
fokus	på	friluftsliv	og	
uteaktiviteter i kvalitets- og 
kompetanseplaner.

Virksomheten skal legge til rette 
for kontakt med dyr

Skyrud og Langelandhjemmet har katter, 
som pasienter daglig har kontakt med. 
Alle institusjonene og omsorgsboligene 
har jevnlig kontakt med besøkshund, 
dette avhenger noe av om det er 
tilgjengelige hunder i distriktet. På vår- og 
sommerhalvåret har det. 
Vært kyllinger og høns i uteområdene ved 
enkelte bygg.

Ta i bruk digital plattform 
for å knytte sammen 
frivillige med besøksdyr og 
institusjonene.

Bruke besøksgårder 
som tilbud også til 
institusjonspasienter.
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Virksomheten skal legge til rette for 
sang, musikk og kultur i hverdagen

Ved alle institusjonene og omsorgsboligene 
er det ansatte som bidrar med sang og 
musikk. Musikk og dans blir brukt som 
aktiviserings- og trivselstiltak i avdelingene. 
I tillegg bidrar frivillighet og pårørende 
med ulik underholdning gjennom året. 
Den enkelte  pasient og beboer har tilgang 
til egen musikk gjennom radio/cd når de 
måtte ønske.

Det vurderes musikkterapeut 
i	kommunal	drift.

Ta i bruk digital 
frivillighetsplattform til å 
rekruttere	flere	i	nærmiljøet	
til å bidra inn med kultur.

Bruke kultur aktivt i 
aktiviseringstilbud.

Virksomheten skal legge til rette for 
å skape en hyggelig ramme rundt 
måltidene

Mat og måltider har et økende fokus, og en 
styrking av grunnbemanning samt nye
stillinger tilknyttet matfaglige 
arbeidsoppgaver vil øke mulighetene for en 
hyggelig ramme rundt måltidene.
Ernæringsplanen som nylig er utarbeidet, 
bidrar også til kompetanse og kunnskap om
måltidsramme som en avgjørende del av 
god ernæringsstatus. I høytider og ved 
merkedager har hygge rundt mat og måltid 
en vesentlig plass.

Åpning av postkjøkken ved 
institusjonene.

Eget kjøkkenpersonell 
med mat- og 
ernæringskompetanse ved 
alle institusjonene.

Kartlegge den enkeltes mat- 
og måltidskultur.

Virksomheten skal legge til rette 
for god kommunikasjon med 
pårørende

Pårørendearbeid er en del av 
kvalitetsarbeidet i kommunen, og det 
arbeides daglig med å involvere pårørende 
i å utforme mål og tilbud for den enkelte 
pasient og beboer.

Ansatte kurses i 
kommunikasjon og 
samhandling.

Dialog og samhandling inn i 
kvalitetsplaner.

Virksomheten skal legge til rette 
for å trekke årstidene inn som en 
naturlig del av hverdagen

Dette gjøres gjennom aktiviteter både ute 
og inne. Det pyntes i avdelingene etter 
årstider, og særlig høytider blir markert. 
Også i mattilbudet legges det vekt på lokale 
mattradisjoner og årstidsbaserte måltider. 
For mange pasienter er dette den viktigste 
forbindelsen til årstiden: epler på høsten, 
klementiner og ribbe til jul etc.

Bruke frivilligheten aktivt i å 
trekke	årstidsspesifikke	tiltak	
inn i institusjonene.


