
Ørskog kommune

Organisering 

pleie og omsorg frå 01.10.09



Definisjon omsorgstenester (St.meld.25)

Ein samlebetegnelse for ulike former for heimetenester, 

heimesjukepleie, omsorgsbustader, aldersheim og 

sjukeheim, med støtte frå allmennlegetenesten og den 

øvrige kommunale helse- og sosialtenestene. 

I definisjonen ligg og ein føresetnad om at tenestene 

skal sikre brukarane innflytelse over tenestetilbodet og at 

dei skal ha ein aktiv og meiningsfylt tilværelse.



Utfordringar 

• Aktuelle tenestetilbod ut frå dagens og framtidas endra 
behov og etterspørsel

• Tilpasse bygningsmasse ut frå behov, planarbeid, 
universell utforming

• Rekruttere og behalde personell - deltidsstillingar, 
seniorpolitikk, læreplassar

• Kompetanse ift dagens krav og nye brukargrupper / 
tenester

• Kvalitetskrav (k-styre), kvalitetsutvikling, kvalitetssikring

• Utfordringar – løysingar - økonomisk bereevne



Omsorgstrappa 

• Viser samanhengen mellom brukaren sitt behov ut frå 

funksjonstap og kommunen sitt volum av tenesteyting til 

den enkelte tenestemottakar

• Dersom det vert ytt lite hjelp frå heimetenestene, vil det 

vere raskare behov for sjukeheimsplass. Bebuarane på 

sjukeheimen vil da i gjennomsnitt ha eit funksjonsnivå 

(behov for hjelp) som er tilsvarande betre

• Gjensidig avhengighet, der endring ein stad medfører 

konsekvensar for andre



Planlagte oppgåver/forbedringsarbeid 

(2008/2009)

•Omorganisering av pleie og omsorg

•Arbeidsgruppe som arbeider utfrå eit mandat, gitt av 

rådmann:

•Ned på institusjonsplasser, bygg ut omsorgsboliger!

•Sikre kompetanse, kvalitet, rekruttere og ha fokus på 

økonomi.

•Ivareta personalet i prossessen



Rådmann

Ørskog sjukeheim
Einingsleiar

Avdelingssjukepleiar

Heimetenestene
Einingsleiar

Avdelingssjukepleiar 

Avdelingsleder



Presentasjon av lederteamet.

•Berith Astrup: Einingsleiar Ørskog sjukeheim

•Sissel N Refsnes: Avdelingssjukepleiar Ørskog 
sjukeheim(50%)

•Kari Sjøholt : Einingsleiar Heimetenestene

•Birte Ramsvik: Sjukepleiar Heimetenestene (40% 
adm)

•Ingunn Marken: Vernepleiar/avdleder Bu og hab 
(60% adm)



Ørskog sjukeheim

10 pasientar

7 pasientar

Avd B

Skjerma 

eining

Avd C

langtid

Avd D

Langtid

10 pasientar

Sentralkjøkken:
Matombringing ut i bygda og institusjonen

Vaskeri:
Alt tøy i institusjonen+brukarar i bu og hab og ansatte i 

kommunen

Vert nedlagt frå 01.06.10 

Avd A

Korttid

4pasientar frå 01.05.10



Butenestene 

16 brukarar

(12 vertskommune)

Helgeavlastning barn

Steinholt busenter

Steinholt aktivitetssenter

18 omsorgsleiligheter frå 01.06.10

Heimetenestene

Heimesjukepleie

Heimehjelp

Trygghetsalarmer

Ca 100 brukarar 



Kvalitetskommuneprogrammet (jan 09)

• 11 utviklingsprosjekt

• 6 er ferdigstillt

• 5 står igjen (dagsenter demente, sansehage, seniorbustader, ferdigstille 

tenesteomtaler, arbeidsglede med nærver)

• 3 partsamarbeid; politikere-administrasjon-ansatte



Utfordringar i pleie og omsorg komande 15 

år i vår kommune

•Utvikling nasjonalt

•Tenestetilbodet

•Bygningsmassen 

•Personell-kompetanse-deltid

•Kvalitetsutvikling

•Utfordringar- brukarar

•Partnerskap 



Prognosar for befolkningsutvikling 

i Ørskog kommune, 2007-2030 

• Antall innbyggjarar mellom 70 – 79 år vil få ein gradvis 

auke frå 121 i 2008 til 248 i 2025

• Antall innbyggjarar i aldersgruppa 80+ vil gå gradvis ned 

frå 140 i 2008 til 120 i 2025

• Frå 2008 til 2025 vil den mest hjelpetrengande 

aldersgruppa 80+ gå ned, men frå 2025 og framover til 

2030 vil det skje ein gradvis auke på nytt



Utfordringar i forhold til samhandlingsreformen

• HJELP??????

• Takk for oss…..


