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Forord
Etter vedtak i kontrollutvalget i Færder kommune har KPMG gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet
mot demenstjenestetilbudet i kommunen. Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling.
Oppbygging av rapporten
Våre konklusjoner og anbefalinger fremgår av rapportens sammendrag. Kapittel 1 har en innledning til
rapporten. Her blir formål, problemstillinger, revisjonskriterier og metode presentert. I kapittel 2-5
besvarer vi problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Her blir revisjonskriterier, fakta og vurderinger
presentert. I kapittel 6 presenterer vi våre anbefalinger. I kapittel 7 er rådmannens uttalelse til rapporten
tatt inn.
Vi vil takke Færder kommune for god hjelp i arbeidet vårt med forvaltningsrevisjonen.

Sammendrag
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er samsvar mellom tjenestetilbud og behov
innenfor helse og omsorgssektoren. Revisjonen er rettet mot tjenester til personer med demens,
herunder bruk av omsorgstrappen, og særlig inn mot tilbudet som gis mens disse brukene fremdeles
bor hjemme. I tillegg vil kommunens planarbeid vedrørende dimensjonering av tjenesten for fremtiden
bli vurdert.
Under er våre hovedvurderinger og anbefalinger.
Problemstilling 1. I hvilken grad er det samsvar mellom kommunens demenstjenestetilbud og
innbyggernes behov for demenstjenester?
Revisjonen vurderer at Færder kommune i stor grad har et tilrettelagt helse- og omsorgstjenestetilbud
for personer med demens. Samtidig mangler kommunen en brukerskole for personer med demens, som
kommunene etter demensplan 2020 skal ha på plass fra 2020. Revisjonen vurderer samtidig at
hjemmetjenesten sitt ordinære tjenestetilbud ikke er tilrettelagt for demenssykes behov.
Hjemmetjenesten har i 2018 prøvd ut et prosjekt med demenslister i Breidablikk sone, som revisjonen
vurderer gir et godt tilrettelagt tjenestetilbud i hjemmetjenesten for personer med demens.
Vi vurderer at kommunen i pakkeforløpet for demenssyke i stor grad har et tjenestetilbud som er tilpasset
personer med demens. Samtidig vurderer revisjonen at tilbudet i større grad kan tilpasses enkelte
brukergruppers behov. Vi vurderer at demensdagaktivitetstilbudet til personer fra Tjøme er manglende
da tilbudene er plassert på Nøtterøy og transporttjenesten har mangler. Samtidig vurderer vi at
dagsentrene sine åpningstider er for lite fleksible i henhold til pårørende sine behov. Revisjonen vurderer
også at tjenestetilbudet i liten grad er tilpasset unge med demens, som har et annet behov for aktivitet
enn eldre. Videre stiller revisjonen spørsmålstegn ved om det er hensiktsmessig at personer med
demens som er innvilget langtidsopphold i sykehjem oppholder seg i korttidsavdelinger grunnet deres
behov for å unngå miljøendringer.
Revisjonen vurderer at kommunen har utviklet gode tjenester rettet mot brukernes sosiale behov.
Samtidig vurderer revisjonen at aktivitetstilbudet i liten grad er tilpasset personer som ikke ønsker sosialt
samvær og personer som ikke passer/ikke ønsker å delta på dagtilbudet.
Vi vurderer at kommunen har et tjenestetilbud som legger til rette for at demenssyke opplever
selvstendighet og muligheten til å styre sitt eget liv. Samtidig vurderer revisjonen at kommunen ikke
legger til rette for at demenspasienter med langtidsvedtak som får plass på korttidsavdeling opplever
selvstendighet og styring av eget liv da de ikke får mulighet til å møblere sitt eget rom. I tillegg står de i
fare for å måtte bytte rom, noe som gjør det vanskelig å slå seg til ro.
Revisjonen vurderer at kommunen systematisk involverer brukere og pårørende i utformingen av
demenstjenestetilbudet.

Problemstilling 2. I hvilken grad etterleves kvalitetskrav for tjenestene som er en del av tjenestetilbudet
til demente?
Færder kommune etterlever i all hovedsak kvalitetskrav for tjenestene som er en del av
tjenestetilbudet til personer med demens. Kommunens mangler i etterlevelsen av kvalitetskravene er i
hovedsak rettet mot behandlingen av unge brukere med demens og mangel på kvalitetsindikatorer i
demenstjenestetilbudet.
I all hovedsak etterlever kommunen kvalitetskravene som står nedskrevet i forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring. Kommunen har en god oversikt over risiko for svikt og områder hvor de har behov

for en vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten. Kommunen har en god oversikt over mangelen
på kvalitet i behandlingen av unge brukere (under 60 år) med demens, men kommunen har ikke
planlagt noen konkrete tiltak på hvordan kvaliteten på behandlingen av unge brukere med demens
kan forbedres.
Kommunen har god kunnskap og kompetanse om brukere med demens, samt god kjennskap til
relevant regelverk, retningslinjer og veiledere. Kommunen har derimot en mangelfull kompetanse om
tilrettelegging av tilbud til unge brukere med demens.
Vi vurderer at Færder kommunes tjenestetilbud til brukere med demens har noen mangler for å oppnå
Demensplan 2020 sitt strategiske grep om selvbestemmelse, involvering og deltakelse. Kommunen
mangler konkrete kvalitetsindikatorer for behandlingen av brukere med demens innen pleie- og
omsorgssektoren. Ifølge demensplanen skal kommunene utarbeide kvalitetsindikatorer basert på
bruker- og pårørendeerfaringer. Flere av de ansatte innen helse og omsorg har hevdet at det er
vanskelig å måle kvalitet. Kommunen bør også opprette en brukerskole som skal gi informasjon og
kunnskap om demens for pasienter og brukere med demens. Demensplan 2020 har som mål at alle
kommuner skal ha opprettet en brukerskole for personer med demens innen 2020. Noen brukere med
demens og pårørende i kommunen mener at oppfølgingen etter diagnosesettingen har vært
manglende. Vi vurderer dermed at kommunen bør gjennomføre en tettere oppfølging av personer med
demens etter diagnostisering.
Vi vurderer at kommunens tjenestetilbud til brukere med demens har noen mangler for å oppnå
Demensplan 2020 sitt mål om aktivitet, mestring og avlastning. Kommunen har pårørendeskole,
samtalegrupper og flere tilrettelagte dagaktivitetstilbud til personer med demens, men kommunen
mangler en brukerskole. Samtidig ønsker brukere med demens og deres pårørende ifølge Færder
kommunes demensplan 2018-2021 et bedre avlastningstilbud og et mer fleksibelt dagsentertilbud. Vi
vurderer dermed at kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak mer fleksible slik at de i større grad
samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.

Problemstilling 3. I hvilken grad sikrer kommunen at det gis et tilbud som er forsvarlig og på beste
effektive omsorgsnivå til demente?
Vår overordnede vurdering er at Færder kommune har en oppbygging og organisering av tjenester på
flere nivåer i omsorgstrappen som revisjonen vurderer bidrar til at kommunens tjenester leveres i
samsvar med prinsippet om beste effektive omsorgsnivå.
Vi vurderer at Færder kommune har tilstrekkelige klare og tydelige rutiner som sikrer at tjenestene som
tildeles er tilpasset brukerens egne behov. Vi anser det spesielt hensiktsmessig at søknadskontoret
prioriterer å fysisk møte pasienter og deres pårørende for å sikre et helhetlig beslutningsgrunnlag før
vedtak fattes.
Vår undersøkelse har ikke avdekket noen forhold som tilsier at tjenestene kommunen tilbyr sine
pasienter med demenssykdom er uforsvarlige.
Revisjonen vurderer at et godt og allsidig aktivitetstilbud til pasienter med demenssykdom er sentralt for
å kunne avlaste pårørende slik at pasienten kan bo hjemme lengre. Vår undersøkelse viser at personer
med demenssykdom bosatt på Tjøme ikke får et aktivitetstilbud tilrettelagt for demenssyke. Videre
vurderer vi at det kan være hensiktsmessig om Færder kommune får på plass et aktivitetstilbud på
kvelder og helger, samt et aktivitetstilbud rettet mot yngre med demenssykdom.

Problemstilling 4. Hvordan planlegger kommunen dimensjonering av pleie- og omsorgstjenestene for
demente i fremtiden?
Revisjonen vurderer at kommunen gjør systematiske analyser av det fremtidige tjenestebehovet og
hensiktsmessig dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene. Utredningene fremstår planmessig og
strukturert, samtidig som befolkningsutvikling og sykdomsutvikling blir satt på dagsorden i

kommuneplanarbeidet. Samtidig har ikke kommunen sikre tall over forekomsten av demenssykdom i
kommunen, noe som gjør det vanskelig å dimensjonere tjenesten hensiktsmessig.
Revisjonen vurderer videre at kommunen planmessig og strukturert utreder og planlegger for
tjenestebehov og dimensjonering av ulike behandlingsformer. Kommunen har et særlig fokus på
hjemmetjenesten, noe som er fornuftig utfra kommunens mål om å dreie tjenesteprofilen i retning av
mer hjemmebaserte tjenester.
Vår undersøkelse viser at kommunen i stor grad arbeider systematisk med utredning og planlegging for
bruk av velferdsteknologi.

Anbefalinger
Våre anbefalinger er at Færder kommune prioriterer følgende:

1. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere en brukerskole for demens
2. Hjemmetjenestens tjenestetilbud bør tilrettelegges etter demenssykes behov. Det kan bidra til
at pasienten kan bo hjemme lenger og slik redusere presset på institusjonene
3. Kommunen må i større grad sikre at pasienter med demenssykdom i hele kommunen får tilbud
om et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for pasienter med dette sykdomsbildet
4. Kommunen bør tilstrebe å unngå å plassere demenspasienter med vedtak om langtidsplass på
korttidsavdelinger
5. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere kvalitetsindikatorer for behandlingen av
brukere med demens.
6. Kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak for pårørende til brukere med demens mer fleksible
slik at tjenestetilbudet i større grad samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.
7. Kommunen bør se på muligheter for å øke kvaliteten på tjenestetilbudet til unge brukere med
demens
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn og formål
Kontrollutvalget i Færder kommune vedtok i møtet 11.09.18 sak 34/18 bestilling av revidert prosjektplan,
med bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt på e-post. Kontrollutvalget har bestilt en
forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens demenstjenestetilbud. Denne rapporten svarer på
kontrollutvalgets bestilling.
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om det er samsvar mellom tjenestetilbud og behov
innenfor helse og omsorgssektoren. Revisjonen er rettet mot tjenester til personer med demens,
herunder bruk av omsorgstrappen, og særlig inn mot tilbudet som gis mens disse brukene fremdeles
bor hjemme. I tillegg vil kommunens planarbeid vedrørende dimensjonering av tjenesten for fremtiden
bli vurdert.
Det er et formål å foreslå forbedringstiltak, dersom det avdekkes mangler og forbedringsområder.

1.2 Problemstillinger
Forvaltningsrevisjonen gir svar på følgende problemstillinger:
1. I hvilken grad er det samsvar mellom kommunens demenstjenestetilbud og innbyggernes
behov for demenstjenester?
Revisjonen vil kartlegge og vurdere følgende dimensjoner:
a. Kommunens tjenestetilbud til demente
b. Innbyggernes behov for tjenester
c. I hvilken grad blir brukere og pårørende hørt og inkludert i utformingen av tilbudet til
demensrammede?
2. I hvilken grad etterleves kvalitetskrav for tjenestene som er en del av tjenestetilbudet til
demente?
3. I hvilken grad sikrer kommunen at det gis et tilbud som er forsvarlig og på beste effektive
omsorgsnivå (lavest mulig nivå i omsorgstrappen) til demente?
a. Omfang og bruk av tjenestetilbud
i. Ulike typer hjemmetjenester til demente
ii. Andre typer tilbud til demente som dagtilbud
iii. Velferdsteknologi
iv. Omsorgsboliger
v. Institusjonsplasser
b. Hvilke rutiner har kommunen for tildeling av hjemmebaserte og institusjonsbaserte
tjenester til demente?
c. I hvilken grad blir effektiv ressursutnyttelse tatt hensyn til ved tildeling av tjenester?
d. Hvordan sikrer kommunen at tildeling av tjenester er basert på og tilpasset brukerne
sine egne behov og ressurser, samtidig som at tjenestetildelinger understøtter BEONprinsippet1?
4. Hvordan planlegger kommunen dimensjonering av pleie- og omsorgstjenestene for demente i
fremtiden?

1

BEON står for "beste effektive omsorgsnivå".
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a. I hvilken grad fremstår kommunens utredninger og planarbeid som planmessig og
strukturert? (Herunder analyse og planlegging opp imot befolkningsendring og
sykdomsutvikling)
b. I hvilken grad er det utredet og planlagt for ulike behandlingsformer / ulike typer av
tjenestetilbud? (herunder dagtilbud, hjemmetjenester, omsorgsboliger,
institusjonsplasser, utnyttelse av velferdsteknologi)
c. I hvilken grad er det utredet og planlagt for bruk av velferdsteknologi

FÆRDER KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON
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1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og normer som tilstand og/eller praksis i kommunen måles mot.
Revisjonskriterier må være aktuelle, relevante og gyldige for kommunen. Sentrale kilder for utleding av
revisjonskriterier har vært:

 Kommuneloven, herunder § 23 om administrasjonssjefens internkontroll, samt god praksis
for internkontroll hvor vi bygger på KS sin veileder, "Rådmannens internkontroll".












Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Sosialtjenesteloven
Folkehelseloven
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
Helse- og omsorgsdepartementet: Demensplan 2015 "den gode dagen"
Helse- og omsorgsdepartementet: Demensplan 2020 "et mer demensvennlig samfunn"
Færder kommune demensplan 2018-2021
Helsedirektoratet: Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger nasjonalt
velferdsteknologiprogram

Revisjonskriteriene fremgår av rapportens vedlegg 1.

1.4 Metode
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon
utgitt av Norges kommunerevisorforbund.

For å svare på problemstillingene er følgende teknikker brukt for å samle inn data:




Dokumentinnsamling og analyse
Intervjuer

Til grunn for rapporten ligger en gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter opp mot
revisjonskriteriene. Liste over mottatt dokumentasjon er inntatt i vedlegg 2.
Det er gjennomført intervjuer med 15 personer i Færder kommune:














Kommunaldirektør
Kvalitetsrådgiver
Rådgiver velferdsteknologi
Virksomhetsleder hjemmetjenesten ambulerende
Virksomhetsleder tjenestekontoret
Virksomhetsleder Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
Leder Tjøme omsorgssenter
Leder avdeling Vierskjær, Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
Demenskoordinator
Saksbehandler tjenestekontoret
Sykepleier hjemmetjenesten ambulerende
Sykepleier demensteam
FÆRDER KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON
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Vernepleier demensteam
Helsefagarbeider Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
Pårørende til person med demens

Intervju har vært en sentral informasjonskilde. Utvalget av personer er basert på forventet
informasjonsverdi, personenes erfaring og formelt ansvar i forhold til forvaltningsrevisjonens formål og
problemstillinger. Formålet med intervjuene har vært å få utfyllende og supplerende informasjon til
dokumentasjonen vi har mottatt fra kommunen. Data fra intervjuene er verifisert av respondentene, dvs.
at respondentene har fått anledning til å lese igjennom referatene og gjøre eventuelle korrigeringer.

Datainnsamlingen ble avsluttet 04.01.2019.

Rapport er sendt rådmannen til uttalelse den 14.01.2019 med høringsfrist den 25.01.2019.

FÆRDER KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON
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2. Samsvar mellom
demenstjenestetilbud og
innbyggernes behov for
demenstjenester i Færder kommune
2.1 Revisjonskriterier
I kapittel 2 besvarer vi problemstilling 1 "I hvilken grad er det samsvar mellom kommunens
demenstjenestetilbud og innbyggernes behov for demenstjenester?".
Revisjonskriteriene som er benyttet er sammenfattet i vedlegg 1.
En oppsummering av de sentrale revisjonskriteriene relevante for problemstillingen belyst i dette
kapittelet er:







Demensplan 2015
Demensplan 2020
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene
Sosialtjenesteloven

2.2 Kommunens tjenestetilbud til personer med demens
Færder kommune har en bestiller-utfører modell innen helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer at
ansvaret for å tildele og utføre tjenestene er adskilt. I Færder kommune har tjenestekontoret ansvaret
for å tildele vedtaksbaserte demenstjenester som dagaktivitetstilbud og plass på sykehjem.
Hovedoppgavene til tjenestekontoret er å gi informasjon, råd og veiledning til publikum, kartlegge behov
for hjelp og fatte vedtak om tjenester.

2.2.1

Pakkeløp for demens

Flere av respondentene kommunen intervjuet i utviklingen av demensplanen, en delplan til helse- og
omsorgsplanen, fortalte at de savnet en koordinert og sammensatt tjeneste som snakket sammen.
Disse mente at et pakkeforløp etter diagnosen var satt ville vært det ypperste. Et pakkeforløp
inneholder nødvendige sosiale og medisinske tiltak fra mistanke om demens til dødsfall. 2 Kommunen
satte høsten 2018 ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet et pakkeforløp for demenssyke.
Pakkeforløpet starter ved mistanke om demenssykdom. Kommunen har delt pakkeforløpet inn i fire
hovedfaser: mistanke om demens, støttetiltak, tiltak for hjemmeboende og botilbud.
Demenspakkeforløpet og demenstjenestene er illustrert i figuren under.

2

Knut Engedal, Demensplaner i Europa: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-hedmark/dokument-fmhe/04-helse-ogomsorg/demenskonferanse/demensplaner-i-europa_-knut-engedal.pdf
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Figur 1. Oversikt over kommunens demenspakkeforløp og demenstjenestetilbud. Hentet fra
kommunens hjemmesider.

Kommunens pakkeforløp i tillegg til informasjon om demens og kommunens demenstilbud, er
presentert på kommunens hjemmeside3. Noen av tjenestene som demenspoliklinikken er spesialtilbud
for personer med demens mens noen tjenester som hjemmetjenesten er generelle og er gjeldende for
en videre pasientgruppe.

2.2.2

Mistanke om og utredning av demens

Ved mistanke om demenssykdom kan pårørende og personer som engster seg for å utvikle
demenssykdom kontakte ulike aktører som kan bidra til utredning og fastsettelse av diagnose. Fastlegen
avklarer diagnose og henviser videre ved behov. De fleste med demens diagnostiseres ifølge
kommunen i spesialisthelsetjenesten og/eller hos fastlegene.
Demenspoliklinikken, lokalisert ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, kan gjøre en utvidet utredning
for avklaring av diagnose og hjelpebehov. Utredningen starer ikke før utredningsbehovet er avklart med
fastlegen. Poliklinikken har en tilknyttet lege som foretar testing og utredning av pasientene. Etter endt
utredning på demenspoliklinikken sendes det en rapport av testresultatene til fastlegen, som foretar en
totalvurdering av testresultatene sammen med andre medisinske undersøkelser som er gjort.
Poliklinikken bidrar i tillegg til veiledning og informasjon om demens, deriblant informasjon om aktuelle
tilbud og tjenester. Poliklinikken tilbyr også oppfølging av pasient og pårørende. Demenspoliklinikken
består av et tverrfaglig sammensatt demensteam på fire personer: En lege, sosionom, sykepleier og

3

https://www.faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/demensforlop/demensforlop-informasjon-og-tiltak/
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vernepleier. Demenspolitikken holder åpent hver torsdag og kan blant annet hjelpe enkeltpersoner og
pårørende, helsepersonell i kommunen og fastleger.
Kommunen har en egen demenskoordinator, lokalisert i hjemmetjenesten. Koordinatoren kan bistå
pasienter og pårørende i alle faser av sykdommen. Koordinatoren skal ha oversikt over relevante tilbud
og tjenester, og vil kunne koordinere disse ved behov. Koordinatoren kan bistå med:








Informasjon, råd, veiledning og støtte til demenssyke og pårørende
Informasjon rundt diagnose, kommunikasjon, behandling, tjenester og juridiske forhold
Hjemmebesøk, vurdering, samtale og veiledning
Legge til rette for best mulig hverdag for pasient og pårørende
Vurdere behov for GPS
Kontakte andre instanser om det er ønskelig

Tjenestekontoret kan gi informasjon, råd og veiledning om aktuelle tjenester og tiltak for demenssyke.

2.2.3

Lavterskeltilbud/støttetiltak

Færder kommune har lavterskeltilbud og støttetiltak rettet mot pasienter med demenssykdom og deres
pårørende. Tjenestene er søknadsfrie, og man kan ta direkte kontakt med tjenesteutførerne.

 Pårørendeskolen er et undervisnings- og veiledertilbud til personer i Færder og Tønsberg
kommune som har familiemedlem med demens. Tilbudet arrangeres hvert halvår som et kurs over
seks kvelder. Tilbudet holdes i Færder på høsten og Tønsberg på våren. Gjennom kurssamlingen
får deltakerne kunnskap om sykdommen, tjenestetilbud og samhandling. I tillegg skaper
pårørendeskolen en møteplass for pårørende.

 Samtalegrupper for pårørende er en arena for erfaringsutveksling mellom pårørende til personer
med demens i Færder og Tønsberg kommune. Tilbudet består av seks møtesamlinger og avholdes
i Færder på våren og Tønsberg på høsten.

 Trygghetsnett er et sosialt nettverk for pårørende til hjemmeboende med slag og demens. Tilbudet
gir kontakt med pårørende i samme livssituasjon. Brukerne kan delta på jevnlige sosiale
nettverksmøter, få tilgang til oppdatert fagstoff og tilgang til en lukket Facebookside der deltagerne
kan kommunisere med hverandre.

 Færder frivilligsentral er en kommunal drevet møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i
lokalmiljøet, med avdelinger på Nøtterøy og Tjøme. Sentralene tilbyr blant annet seniordans,
selvhjelpsgrupper og kafe. Det er blant annet en egen demenskafe for pasienter med demens og
deres pårørende.

 Tønsberg og Færder demensforening er en brukerorganisasjon for pasienter med demens og
deres pårørende.

 Demenspoliklinikken gjør utredninger og avklarer diagnose og hjelpebehov. Poliklinikken bidrar i
tillegg til veiledning og informasjon om demens, deriblant informasjon om aktuelle tilbud og
tjenester. Demenspoliklinikken kan også hjelpe å sende søknader om tjenester til tjenestekontoret.
Demenspoliklinikken tilbyr gratis utlån av GPS til hjemmeboende med kognitiv svikt.

 Demenskoordinator gir informasjon og veiledning til personer med demens og pårørende og kan
ved behov koordinere tjenester. Demenskoordinatoren kan også legge til rette for personer med
demens og pårørende i hverdagen, vurdere behovet for GPS og kontakte andre instanser om det
er ønskelig.

 Aktivitetsvenn er en frivillig som gjør noe sosialt sammen med noen som har demens. Det kan
være å lese, møtes for en kopp kafe eller gå på kino. Formålet er å gi gode opplevelser både for
personen med demens og aktivitetsvennen.

 Besøksvenn er et tilbud fra Røde Kors der besøksvenner kommer hjem til eldre og tar en prat.
Tilbudet er både for eldre på institusjon og hjemmeboende.
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 Sjølystsenteret er et senter for brukere over 55 år lokalisert på Nøtterøy. Senteret er åpent
mandag-fredag og søndag. Senteret fokuserer på aktiviteter, fellesskap og glede. Visjonen er å
bidra til å gi de eldre bedre helse lenger. Målsettingen er at brukerne opplever trygghet, trivsel og
tilhørighet og gjør nytte av egne ressurser. Senteret tilbyr en rekke gruppeaktiviteter, som
trimgrupper og seniordans.

 Kommunen avholder årlige informasjonsmøter for kommunens 75 åringer. Det avholdes 2-3
samlinger per år for å nå ut til alle. Alle 75-åringene får en personlig tilsendt invitasjon. I 2018 ble
det avholdt tre samlinger høsten 2018. Programmet for informasjonsmøtet omhandler blant annet
informasjon om ernæring, fysio- og ergoterapitilbudet og velferdsteknologi.

 Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt aktivitetstilbud innen profesjonell kunst- og
kulturformidling til eldre over 65 år.

 Færder friskliv og mestring er en kommunal helse- og omsorgstjeneste som hjelper brukerne til å
endre levevaner. Målgruppen er personer over 18 år med behov for veiledning, støtte og
motivasjon til å endre levevaner grunnet økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller
lidelse som kan relateres til levevaner eller for å leve bedre med og mestre sykdomssituasjonen.

2.2.4

Demenstjenester til hjemmeboende

Demenstjenestene til hjemmeboende er rettet mot både demenssyke og som støttetiltak overfor
pårørende. Med unntak av ergoterapitilbudet er tjenestene søknadspliktige.
Generelle hjemmetjenester
Hjemmetjenesten yter hjelp til hjemmeboende personer som trenger helsehjelp i hjemmet eller praktisk
bistand til daglige gjøremål. Hjemmesykepleien yter omsorg til pasientene i tillegg til å hjelpe de med
blant annet ernæring og medikamenthåndtering. Hjemmesykepleien kan også tilberede måltid for
brukerne. Hjemmesykepleien betjener videre trygghetsalarmer hos brukerne av hjemmetjenesten.
Praktisk bistand i hjemmet innebærer blant annet oppvask, bestilling av matvarer og rengjøring av bolig.
Hjemmetjenesten er delt inn i fire soner: Breidablikk, Sjølyst, Ekeberg og Tjøme. Hjemmetjenesten er
delt i arbeidslag med faste pasientruter. Samtidig tilbys det også ambulerende tjenester i
hjemmetjenesten. Sonene har vakttelefoner hele døgnet hele året som kun skal benyttes ved behov for
nødvendig helsehjelp. Tilbudet er rettet mot brukere med vedtak om tjenester fra hjemmetjenesten.
Hjemmetjenesten har også et rehabiliterende innsatsteam som tilbyr tjenester til mange kategorier
pasienter, deriblant pasienter med begynnende demens. For det vanlige arbeidslagene med relativt
korte besøk til pasienten er det vanskelig å fange opp nyanser og årsaksforhold i pasientens
helsetilstand. Arbeidslagene melder derfor videre til innsatsteamet ved bekymringer angående
pasientens helsetilstand. Innsatsteamet kartlegger pasientenes tilstand og kan være hos pasienten i
mange timer over mange dager og uker for å observere. Dette gjør det ifølge en respondent fra
kommunen lettere å fange opp begynnende demens. Innsatsteamet erfarer at ernæringssvikt og lett
depresjon er noe som rammer mange av pasientene deres. Innsatsteamet kan her hjelpe arbeidslagene
i hjemmetjenesten med å opprette tiltak mot ernæringssvikt og depresjon.
Hjemmetjenesten tilbyr også hverdagsrehabilitering i hjemmet. Dette er målrettet trening i hjemmet for
pasienter med behov for opptrening som ikke har mulighet til å oppsøke fysioterapeut. Treningen utføres
hovedsakelig av hjemmetjenesten i samarbeid med ergo- og fysioterapeut.
Det tilbys også fysioterapi- og ergoterapitjenester til kommunens voksne innbyggere, både i hjemmet
og i institusjon. Fysikalsk behandling gis etter henvisning fra lege og vedtak på hjemmesykepleie.
Behandlingen foregår i eget hjem om brukeren ikke er i stand til å benytte seg av fysikalske institutt. For
brukere som er i stand til benytte seg av fysikalske institutt har kommunen avtaler med ulike institutt.
Fysioterapitilbudet omfatter forebyggende og behandlende tiltak for hjemmeboende. Tilbudet er
tilpasset og tilrettelagt hver enkelt bruker. Målet er at brukeren skal fungere best og lengst mulig i eget
hjem.
Ergoterapitilbudet er rettet mot personer med eller med fare for å utvikle funksjonsproblemer. Målet er
at brukerne skal klare seg best mulig i egen hverdag. Ergoterapeuten ser på muligheter for å trene opp
ferdigheter og tilpasse boligen etter brukers livssituasjon.
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Ergoterapeuten bistår også med søknader om hjelpemidler. Hjelpemidler skal ifølge kommunens
nettside bidra til å redusere praktiske problemer i hverdagen ved å redusere gapet mellom funksjon og
omgivelser. Søknad om hjelpemiddel til langtidsutlån behandles av NAV hjelpemiddelsentral i Vestfold.
Det er også NAV som deler ut hjelpemiddel. For å få hjelpemiddel må en ha et varig behov, som vil si
over 2 år eller livet ut, og vesentlig nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller tid.
Kommunen selv låner ut hjelpemiddel for korttidsutlån ved kortvarige sykdomstilfeller og i påvente av
faste hjelpemiddel. Hjelpemidlene lånes ut for tre måneder med mulighet for forlengelse inntil to år.
Matombringing er en betalingspliktig tjeneste der det kjøres ut kald mat en gang i uken fra Færder
sentralkjøkken. Maten må varmes av bruker selv, eller av hjemmesykepleien ved behov. Det opplyses
fra hjemmetjenesten at pasientene kan få middagen utdelt i to omganger. Kriterier for tildeling av
tjenesten kan være fare for sviktende ernæring, dårlig ernæringstilstand, vektnedgang eller vansker
med å tilberede mat grunnet funksjonshemninger. Maten lages med bakgrunn i Helsedirektoratets
kostholdsanbefalinger. Personalet ved kjøkkenet kan også veilede i kostvalg ved
ernæringsutfordringer.

Velferdsteknologi
Kommunen tilbyr velferdsteknologi til pasienter med demens. Kommunen definerer begrepet som en
samlebetegnelse på nye, moderne hjelpemidler som kan bistå den enkelte med hjelpebehov til å klare
seg selv i hverdagen. Kommunen peker i strategien for velferdsteknologi på fem velferdsteknologiske
tjenester kommunen skal satse på.

 Lokaliseringsteknologi: Varslings- og lokaliseringsteknologi pekes på som særlig aktuelt for
personer i en tidlig fase av demenssykdommen. Demenspoliklinikken tilbyr GPS-utlån til
hjemmeboende med kognitiv svikt. Formålet med GPS-teknologien er å hjelpe demenssyke til å
komme seg ut av egen bolig og gjøre det tryggere å bevege seg på egenhånd utendørs. Ifølge
kontrakten for utlån av GPS blir det fastslått at GPS kan tildeles personer med demens som er
fysisk aktive og i en moderat fase av sykdommen. I tillegg har institusjonene GPS-er.

 Elektronisk medisineringsstøtte: Dette innebærer bruken av elektroniske medisindispensere som
varsler via lys og lys når det er tid for å ta medisin. Dispenseren varsler helsepersonell om
brukeren ikke tar medisinen ut av dispenseren. Kommunen har iverksett et prosjekt i
hjemmetjenesten på Tjøme der medisindispensere skal testes ut.

 Digitalt tilsyn: Dette er sensorteknologi som registrerer eksempelvis fravær fra seng, døralarm og
falldetektorer. Ved Bjønnesåsen har kommunen pasientvarslingssystemer som dørsensorer,
bevegelesensorer og smartgulv som varsler ved fall. Dette brukes på noen rom som deles ut til
pasienter med stor risiko. Det må innhentes samtykke eller vedtak om bruk av tvang om pasienten
ikke har samtykkekompetanse.

 Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
 Kommunen deler ut trygghetsalarmer som et forebyggende tiltak for å øke tryggheten i hverdagen.
Kriterier for tildeling kan være falltendens, redusert gangfunksjon, utrygghet og ulike helseplager.
Kommunen skal i løpet av 2019 ta i bruk mobile trygghetsalarmer, som er en blanding av GPS og
trygghetsalarm.
Dagsentertilbud
Færder kommune har fire dagsentertilbud for hjemmeboende eldre. Sentrene holder åpent hver dag i
ukedagene. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter har ansvaret for to av disse dagsentertilbudene, som
begge er rettet mot personer med demenssykdom. Dagaktivitetstilbudet ved Bjønnesåsen bo- og
aktivitetssenter har 10 plasser 5 dager i uken. Det opplyses fra kommunen at dagsenteret er spesielt
tilrettelagt for personer med demens i en middels fase. Men tilbudet er også tilrettelagt for de som har
kommet lengre i sykdomsforløpet. Et tilrettelagt dagaktivitetstilbud kan ifølge kommunens
hjemmesider bidra til en meningsfull dag og avlastning til pårørende samtidig som det kan øke
muligheten til å bo lenger i eget hjem. Dagtilbudet ved Støyten gård har 10 plasser 5 dager i uken, og
er også et tilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet er rettet mot personer som har
ønske om og glede av å tilbringe tid på en gård. Gården har tilgang til et variert turterreng og har et rikt
dyreliv. Aktivitetene tilpasses den enkelte bruker og har som mål å gi mestringsopplevelser. Tilbudet
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er tilrettelagt for personer med demens fra en tidlig til middels fase i demenssykdommen. Høsten 2018
startet kommunen opp et dagaktivitetstilbud for pasienter med demens i en tidlig fase ved Støyten
gård. I første omgang gis tilbudet en gang i uken.
I tillegg er det dagsentertilbud ved Tjøme omsorgssenter og Smidsrød helsehus rettet mot
hjemmeboende eldre. Dagsenteret ved Tjøme omsorgssenter vektlegger trivsel, sosial kontakt og
hjelp til selvhjelp. Dagsenteret tilbyr aktiviteter som trim, opptrening og bingo. Det opplyses i intervju at
noen av pasientene har lett kognitiv svikt. Dagsenteret ved Smidsrød helsehus tilbyr aktiviteter som
trimgrupper, sang/musikk og bingo. Senteret fokuserer på helsefremmende og forebyggende tiltak og
god ernæring. Dagsenteret tilbyr også dagrehabilitering for hjemmeboende. Dette er et avgrenset
treningstilbud som hovedsakelig tilbys etter rehabilitering eller sykehusopphold.
Brukerne av dagsentrene tilbys transport til og fra aktivitetstilbudet. Kommunens transporttjeneste
tilbyr per nå ikke skyss til pasienter på Tjøme til dagtilbudet på Bjønnesåsen. Dagtilbudet på Støyten
gård har en midlertidig transportløsning også for enkelte som bor på Tjøme. En av respondentene
mener tilbudet til demenspasienter på Tjøme og Nøtterøy ikke er likeverdige da transporttjenesten har
mangler og demensaktivitetstilbudene er lokalisert på Nøtterøy.
Korttidsopphold
Hjemmeboende tilbys også korttidsopphold i sykehjem. Færder kommune deler korttidsopphold inn i
fire kategorier. Den første kategorien er brukere som kommer direkte fra sykehus (intermediær), og
hvor behandling iverksatt fra sykehuset ferdigstilles før hjemreise. Den andre kategorien er
øyeblikkelig hjelp. Her er det brukere som tas imot fra fastlege, legevakt og obs-post på sykehuset.
Iverksatt behandling ferdigstilles med en varighet på tre døgn. Den tredje kategorien er alvorlig syke
og døende pasienter. Varigheten på oppholdet vurderes fortløpende ut fra brukerens behov. Den
fjerde kategorien er planlagte korttidsopphold. Samtidig deles korttidsopphold inn i fire kategorier:
Rehabiliteringsopphold er opptrening etter sykdom eller skade. Samtidig kan det være behov for
korttidsopphold i tilfeller hvor det er behov for styrking av allmenntilstanden. Rulleringsopphold er
gjentatte opphold ved sykehjemmet i en fast rytme. Ved avlastningsopphold avlastes pårørende i en
krevende omsorgssituasjon.
Kommunen har et øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD) tilbud for pasienter som trenger
øyeblikkelig hjelp men som ikke har behov for sykehusinnleggelse. Plassene tilbys pasienter som har
en avklart helsetilstand med behandlingsbehov. Det er en døgnbemannet sengepost med 13 plasser
lokalisert i Tønsberg, som en del av et interkommunalt samarbeid med Tønsberg, Ræ og Holmestrand
kommune.
Færder kommune har korttidsavdelinger ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, Tjøme
omsorgssenter og Smidsrød helsehus. Avdeling Vierskjær ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter er
en avdeling som ivaretar kommunens oppfølging av hjemmeboende personer med begynnende og
etablert demens i samarbeid med fastlege og hjemmetjenester. Her er det 8 korttidsplasser spesielt
tilrettelagt for pasienter med demens. Demenspoliklinikken er en del av tilbudet i avdelingen.
Avdelingen har kompetanse innen utredning, tidlig intervensjon og behandling. Avdelingen følger opp
pårørende gjennom avlastning, informasjon, veiledning og opplæring. Avdelingen bidrar i tillegg
gjennom demenspoliklinikken til oppfølging av demenssyke.
Tjøme omsorgssenter tilbyr avlastningsopphold og korttidsopphold ved Avdeling B som er en avdeling
for somatisk rehabilitering og korttidsopphold. Avdelingen har 11 pasienter.
Smidsrød helsehus er kommunens rehabiliteringsinstitusjon med 72 plasser, derav 16 langtidsplasser.
Avdeling 1 er en korttidsavdeling med rom for åtte brukere. Her driftes halve avdelingen, det vil si at 8
av 16 senger holdes i drift. Det opplyses fra kommunen at 7 av 8 beboere har langtidsvedtak.
Korttidsplassene skal ifølge helsehusets egen brosjyre benyttes til å bedre og opprettholde brukerens
funksjonsevne slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig. Avdeling 3 er en rulleringsavdeling med
plass til 16 brukere. En rulleringsavdeling innebærer at brukeren har jevnlige opphold i avdelingen
med noen ukers mellomrom. Plassene benyttes etter funksjonsfall. Avdeling 4 er en
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rehabiliteringsavdeling med plass til 16 brukere. Avdelingen benyttes av brukere med behov for
opptrening etter sykdom eller skade. Målet med rehabiliteringen er at brukeren skal gjenvinne
funksjoner og takle endrede livssituasjoner. Helsehuset har både ergoterapeut og fysioterapeut i
avdelingene. Disse leder daglige fellestreninger med fokus på styrke og balanse. Villa Smidsrød
består av en intermediær og en lindrende avdeling med 8 plasser hver. Den intermediære avdelingen
tilbyr opphold opp mot 7 døgn, og tar imot pasienter fra sykehuset der behandling iverksatt fra
sykehuset ferdigstilles før hjemreise. Det er også en lindrende avdeling som tar imot alvorlig syke
pasienter.
Fastlegen bidrar med allmennlegeoppgaver innen somatikk. Legevakten bidrar med akutt hjelp ved
behov når fastlege ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten kan for eksempel bidra
når kuttskader må sys eller mistanke om brudd.
Færder kommune tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som er en alternativ måte å organisere
tjenestene praktisk og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende
behov for hjelp. Brukeren har i BPA rollen som arbeidsleder og har ansvaret for å organisere eget
tjenestetilbud ut fra egne behov. Dette gir brukeren større innflytelse over egen livssituasjon. 4
Støttekontakttjenesten tilbyr brukerne blant annet sosialt samvær. Målgruppen er personer og familier
som har behov for samvær med andre grunnet funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. 5

2.2.5

Botilbud

Færder kommune har ulike botilbud tilpasset personer med demenssykdom. Bemannende
omsorgsboliger er lokalisert ulike steder i Færder kommune. Dette er tilrettelagte leiligheter med
fellesarealer med mulighet for måltid og sosialt samvær. Helsetjenester og praktisk bistand tildeles etter
behov. De fleste omsorgsboligene har en relativ bred målgruppe. Omsorgsboligene lyses ut når de er
ledige, og tildeles av tjenestekontoret. Beboerne i omsorgsboliger betraktes som hjemmeboende og har
råderett over boligen.
Færder kommune har tre bemannende omsorgsboliger som er underlagt hjemmetjenesten. Borgheim
bo- og servicesenter består av 39 leiligheter med bemanning på dagtid. Omsorgsboligene Rødstoppen
og Ekornrød har til sammen 23 beboere som bor i egne leiligheter der de mottar hjelp til personlig pleie,
medisinhåndtering og dagligdagse gjøremål. Målet er at leilighetene skal være lettstelte noe som skal
bidra til at beboerne kan bo hjemme så lenge som mulig. Beboerne har til dels omfattende behov for
omsorg og bistand, som gis av hjemmetjenesten etter vedtak. Boligene har bemanning hele døgnet.
Hjemsengveien består av fire boliger. Hjemsengveien 15 har bemanning hele døgnet og Hjemsengveien
9-11-13 har bemanning på dagtid. Boligene har til sammen 46 leiligheter.
I tillegg er Bjønnestoppen, som består av 9 omsorgsboliger og en trygghetsleilighet, underlagt
Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. Trygghetsleiligheten er for akutte og korttidige behov med
begrenset opphold i inntil en uke. Bjønnestoppen er særlig tilrettelagt for personer med demens.
Langtidsopphold i sykehjem tilbys når det ikke kan gi gis forsvarlig helsehjelp i hjemmet. Kommunen
har tre sykehjem med langtidsavdelinger. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter er kommunens
demenssykehjem, med seks avdelinger, hvorav fem er langtidsavdelinger. Avdeling Store Færder er en
avdeling med tolv plasser i to bogrupper. Bemanningen er tverrfaglig sammensatt med
spesialkompetanse i blant annet demens og utagerende oppførsel. Avdeling Bolærne er en
sykehjemsavdeling med 18 langtidsbeboere i to boenheter. Avdelingen har spesialkompetanse innen
demens og alderspsykiatri. Avdeling Lindholmen har 16 sykehjemsplasser til personer med demens og
kognitiv svikt. Alle beboerne får en egen pasientansvarlig sykepleier (PAS) og en primærkontakt samt
tilbud om individuelt tilpassede aktiviteter. I tillegg har Bjønnesåsen avdeling Steinkloss med plass til 16

4

BPA er ifølge helsenorge.no en aktuell tjeneste for hjemmeboende med demens

5

Støttekontakt er ifølge helsenorge.no en aktuell tjeneste for hjemmeboende med demens
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beboere og avdeling Ramsholmen med plass til 32 beboere. Det vil i 2019 opprettes en egen avdeling
for utagerende pasienter med demens.
Tjøme omsorgssenter er organisert som en avdeling under Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter.
Omsorgssenteret har tre langtidsavdelinger. Avdeling A med 8 pasienter og avdeling Furuland med 5
pasienter er avdelinger for personer med demens. Avdelig C er en somatisk langtidsavdeling med 9
pasienter. På sikt er det meningen at omsorgssenteret skal bli et rent demenssykehjem med
langtidsplasser.
Smidsrød helsehus har en langtidsavdeling for somatikk med plass til 16 brukere med behov for
heldøgnsomsorg.

2.3 Innbyggernes behov for demenstjenester
Gjennom vår kartlegging kommer det frem et innbyggerbehov for demenstjenester som kan
oppsummeres slik:

 Tilrettelagt demenstjenestetilbud
En utfordring både nasjonalt og lokalt identifisert i kommunens demensplan er et behov for bedre
tilrettelagte helse- og omsorgstjenester for personer med demens.
Det fremkommer av intervju at personer med demens har behov for faste rutiner i tjenestetilbudet da de
reagerer negativt på miljøendringer og fort blir forvirret av å møte forskjellige personer. Dette gjør det
for eksempel viktig å begrense antall tjenesteytere i pasientens tjenestetilbud.
Kommunen erfarer samtidig at de punktvise tjenestene som hjemmetjenesten tilbyr ikke er tilstrekkelig
tilrettelagt for behovene til personer med demens. Behovene til personer med demens kan oppleves
som like stort når hjemmetjenesten har dratt. Samtidig mener en respondent at hjemmetjenesten ikke
er rigget for å hjelpe personer med demens og deres familier. En annen respondent påpeker at
hjemmetjenesten i tilfeller med demens trenger mer tid i hjemmet for utføre tjenestene på en god måte.

 Tilpasset og variert demenstjenestetilbud
Det fremkommer av intervju og gjennomlest dokumentasjon at personer med demens har behov for et
tilpasset og variert tjenestetilbud. Demensplan 2020 vektlegger at det viktig å ta utgangspunkt i den
enkelte pasients ønsker, interesser, vaner og aktivitetsmønster i tjenestetilbudet.
Ifølge kommunens hjemmeside kan et godt individuelt tilpasset dagsentertilbud bidra til meningsfulle
dager for den demenssyke samtidig som det kan øke muligheten for å bo hjemme lengst mulig. Det
opplyses i intervju at mange demenssyke ønsker å bo hjemme og er motvillige til å flytte til omsorgsbolig
eller sykehjem. Tilpassede aktiviteter kan samtidig bidra til mestring og glede.
Flere respondenter fremhever at dagsentrene ikke er fleksible nok i høve pårørende sitt behov for
avlastning. Dette kommer også frem av intervju med pårørende i demensplanen. Dagsentrene er i dag
åpne mellom 9-14 i ukene. I demensplanen kommer det frem at mer fleksibilitet er viktig for at ektefeller
til demenssyke kan delta på ulike aktiviteter ettermiddag og kveld og være trygg på at den demenssyke
har det bra.
Flere av respondentene fra kommunen mener at kommunens demenstjenestetilbud ikke er tilpasset
unge med demens (rundt 60 år) sine behov. Disse pasientene blandes sammen med eldre
demenspasienter, både i boform og dagaktivitetstilbud. Det beskrives som uheldig da disse pasientene
har et annet behov for aktivisering og har andre interesser enn de som eldre. Det eksisterende tilbudet
er også i stor grad tilrettelagt for eldre med demens. Kommunen har heller ikke noe eget botilbud til
yngre personer med demens. En respondent mener kommunen bør etablere en bogruppe for yngre
med demens, noe som kan gjøre det lettere å lage et tilpasset og tilrettelagt tilbud for brukergruppen.
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Det er ifølge flere respondenter uheldig at pasienter med langtidsvedtak demens plasseres på
korttidsavdeling da utskifting av pasienter skaper uro, noe som er uheldig for personer med demens
som reagerer negativt på miljøendringer. I tillegg anbefales det ikke å flytte demenspasienter da det kan
forverre helsetilstanden. Samtidig beskrives det som uheldig at demenspasienter med behov for
langtidsplass oppholder seg på helsehuset da helsepersonellet på Bjønnesåsen har bedre kompetanse
innen demenssykdom enn personalet på helsehuset.
Samtidig kommer det frem av fokusgruppeintervjuene til kommunen i forbindelse med demensplanen
at helsehuset mangler kompetanse på demens og at korttidsavdelingene består av mange forskjellige
typer pasientgrupper. Samtidig kommer det frem av intervjuene at helsehuset mangler kompetanse på
å kartlegge utfordringer hukommelsessvikten gir, noe som ville gjort det bedre hjemme for pasient og
pårørende. De intervjuende pasientene og pårørende beskriver dette som en svakhet ved kommunens
tjenestetilbud.



Tjenestetilbud som ivaretar sosiale behov

Det fremkommer videre av intervju og lest dokumentasjon at demenssyke har sosiale behov for samvær,
aktivitet og sosial kontakt.
Flere respondenter mener at aktivitetstilbudet er lite tilpasset personer som ikke ønsker sosialt samvær
og personer som ikke passer inn eller ikke ønsker å delta på dagtilbudet. Kommunen har et frivillig
hjelpeapparat, men det er vanskelig å rekruttere aktivitetsvenner og besøksvenner til hjemmeboende
med demens. Her er det ønskelig med et bedre aktivitetstilbud for denne brukergruppen.



Selvstendighet og styring av eget liv

En sentral utfordring både nasjonalt og lokalt i Færder kommune er at personer med demens i liten grad
opplever at de får være med og ta avgjørelser som angår dem. Dette identifiseres som et viktig behov
for personer med demens.
Flere respondenter mener at pasienter med langtidsvedtak som plasseres på korttidsavdelinger ikke
opplever selvstendighet. Med rom på korttidsavdeling får de ikke lov å møblere rommet sitt. Samtidig
står de i fare for å måtte bytte rom, noe som gjør det vanskelig å slå seg til ro.
Manglende selvstendighet viser seg særlig igjen i bruk av tvang ovenfor pasienten. Ifølge en av
respondentene har ca. 10% av pasientene i helse- og omsorgssektoren tvangsvedtak. Dette gjelder
særlig stell. Noen pasienter uten samtykkekompetanse tvangsinnlegges på institusjon mot sin vilje.
Innleggelse ved bruk av tvang brukes overfor pasienter med demens uten samtykkekompetanse og
hvor en forsvarlighetsvurdering tilsier at pasienten ikke kan bo hjemme lenger og at institusjonsopphold
er nødvendig for å kunne gi forsvarlige helsetjenester til pasienten. Flere respondenter antyder at det
skjer omlag 5 tvangsinnleggelser i løpet av året. Det fremkommer også av helse- og omsorgsplanen at
kommunen vil forebygge unødvendig tvang.

2.4 Samsvar mellom demenstjenestetilbud og behov
2.4.1

Tilrettelagt demenstjenestetilbud

Færder kommune har tilrettelagt helse- og omsorgstjenestetilbudet sitt for personer med demens.
Avdeling Vierskjær ivaretar de første delene av kommunens oppfølging av hjemmeboende personer
med begynnende og etablert demens. Avdelingen skal ha kompetanse på utredning, tidlig intervensjon
og behandling. Avdelingen består av en rekke enheter; demenspoliklinikken, dagaktivitetstilbud,
korttidsavdeling og omsorgsboliger. Ifølge en av respondentene ivaretar tilsammen disse enhetene
denne pasientgruppen med begynnende og etablert demens. En av respondentene fra kommunen
opplyser at mange av de ansatte ved avdelingen jobber på tvers mellom enhetene i avdelingene.
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Respondenten mener det er bra at både for pasient og pårørende at de kan møte igjen det same
personalet etter hvert som de kommer videre i demensforløpet.
Hjemmetjenesten har gjennom demenskoordinator en egen stilling rettet mot personer med demens.
Ifølge kommunen er demenskoordinatoren med på å sikre at tjenestetilbudet til demenspasienter blir
gitt i rett tid i rett omfang. Demenskoordinatoren kan veilede og informere brukere og pårørende i alle
faser av demensforløpet, fra mistanke om demens til plass i institusjon. Demenskoordinatoren kan også
koordinere demenstjenester og ta kontakt med andre instanser om det er ønskelig.
Flere respondenter gir inntrykk av at demenskoordinatorstillingen bør utvides. Demenskoordinatoren
har ikke mulighet til å ha oversikt over og ha kontakt med alle personer med demens og deres
pårørende. Ved å utvide stillingen kan også tilbudet og demenskoordinatoren sine oppgaver utvides. En
respondent nevner at kommunen har et utfordringsdokument, der det pekes på at
demenskoordinatorfunksjonen bør forsterkes da den skaper trygghet i hjemmet for pasient og
pårørende.
Gjennom hjemmetjenesten kan også personer med demens som ikke er i stand til å benytte seg av
fysikalske institutt få fysioterapi- og ergoterapitjenester i hjemmet. Hjemmetjenesten har også ansvaret
for å betjene trygghetsalarmene til personer med demens, noe som kan gjør det tryggere å bevege på
seg. Hjemmetjenesten har også et rehabiliterende innsatsteam som tilbyr tjenester blant annet til
pasienter med begynnende demens. Innsatsteamet kan som nevnt i del 2.24 være hos pasienten over
tid for å kartlegge pasientens helsetilstand, noe som kan fange opp årsaksforhold i pasientens
helsetilstand.
Kommunen erfarer samtidig at de punktvise tjenestene som hjemmetjenesten tilbyr ikke er tilstrekkelig
for personer med demens. Behovene til personer med demens kan oppleves som like stort når
hjemmetjenesten har dratt. En respondent påpeker at hjemmetjenesten i tilfeller med demens trenger
mer tid i hjemmet for utføre tjenestene på en god måte. En annen respondent mener at hjemmetjenesten
ikke er rigget for å hjelpe personer med demens og deres familier. En respondent gir inntrykk av at flere
kan bo hjemme lenger med god kompetanse og kapasitet i hjemmetjenesten.
Hjemmetjenesten har som et prosjekt i Breidablikk sone i 2018 prøvd ut en demensliste. Her har et
arbeidslag i hjemmetjenesten med spesialkompetanse på demens ansvaret for å følge opp en liste med
pasienter som har demens. I prosjektrapporten kommer det frem at utfører i hjemmetjenesten har fått
mer tid til oppfølging av pasientene. Det har også vært enklere å tilnærme seg pasienter som vegrer
seg for å ta imot hjelp, med utfordrende atferd og pasienter med problemer i forhold til ernæring, hygiene
og/eller behov for sosial kontakt. Færre pleiere har skapt trygghet og forutsigbarhet for pasienten.
Samtidig har man hatt mer tid til samtaler med pårørende. Oppfatningen til arbeidsgruppen bak
prosjektrapporten er at det er behov for demenslister i hjemmetjenesten for å ivareta pasienter med
demens og deres pårørende. Demenslister bør videreføres med tilførsel av ressurser, på tvers av
sonene i hjemmetjenesten. Ifølge en av respondentene fra kommunen vil en demensliste for hver sone
hjelpe hjemmetjenesten i å prioritere personer med demens i større grad.
Kommunen har egne botilbud tilrettelagt for personer med demens. Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
er kommunens demenssykehjem og har spesialkompetanse på demens. Her er det langtidsavdelinger
og omsorgsboliger spesielt tilrettelagt for personer med demens. Også Tjøme omsorgssenter har egne
spesialavdelinger for personer med demens.
En av respondentene mener at kommunen ikke er dyktige nok til å identifisere demenssymptomer og
demensutvikling i en tidlig fase. Det handler ifølge respondenten om opplæring i demens og
atferdsendring. Det gjelder ikke bare opplæring av ansatte, men også om å informere innbyggerne om
demens og atferdsendring. Her nevnes informasjonsmøter med innbyggerne som et viktig tiltak.
Kommunen har årlige informasjonsmøter for kommunens 75-åringer. Ifølge arbeidsgruppen som har
jobbet med "pakkeforløp demens" bør informasjonsdagen også ha innlegg om demensforløp og
tjenester. Dette identifiseres som et forbedringsområde for kommunens demenstjenestetilbud.
Denne arbeidsgruppen anbefaler også at kommunen vurderer behovet for tjenesten brukerskole for
personer med demens i kommunen.
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2.4.2

Tilpasset og variert tjenestetilbud

Som nevnt i del 2.2.1 har flere pårørende og pasienter med demens savnet en koordinert og
sammensatt tjeneste som snakket sammen. Disse mente at et pakkeforløp etter at demensdiagnosen
var satt ville vært det ypperste. Som nevnt har kommunen høsten 2018 utarbeidet et pakkeforløp for
demenssyke i Færder kommune med fire hovedfaser av tjenester til personer med demens.
Færder kommune har et tilpasset tjenestetilbud for personer med demens innenfor disse fasene i
demensforløpet. Ved mistanke om demens har kommunen en demenspoliklinikk og en
demenskoordinator som blant annet kan bidra i forhold til utredning og veiledning. Kommunen har også
støttetiltak rettet mot personer med demens og deres pårørende, som pårørendeskolen og
aktivitetsvenner. Kommunen har også som nevnt i del 2.2 tilbud i hjemmetjenesten, aktivitetstilbud og
korttidsopphold rettet mot hjemmeboende med demens. Brukere med behov for botilbud har mulighet
til opphold i bemannende omsorgsboliger og langtidsopphold i sykehjem tilpasset pasienter med
demens.
Dagsentrene ved Bjønnesåsen og Støyten gård er tilrettelagt for personer med demens. Det
fremkommer av intervju at dagtilbudet til personer med demens på Tjøme er manglende da
dagaktivitetstilbudene for demens er lokalisert på Nøtterøy og transporttjenesten har mangler, noe som
gjør det vanskelig å bringe brukere fra Tjøme til dagsentrene på Nøtterøy. Mulige løsninger på dette
problemet er ifølge en respondent å tilpasse dagsentertilbudet ved Tjøme omsorgssenter til personer
med demens eller løse transportutfordringene for personer fra Tjøme.
Flere respondenter mener at dagsentrene sine åpningstider er for lite fleksible. Dagsentrene holder i
dag stort sett åpent mellom 9-14. Flere av disse nevner at den nye generasjonen eldre kommer til å stå
lenger i jobb, og mer fleksibilitet vil være viktig for denne gruppen. En av respondentene vet om flere
som har måttet redusere jobben sin for å være hjemme med demenssyk. Mer fleksibilitet i åpningstider
kommer også frem av kommunens intervjuer med brukere og pårørende i forbindelse med utarbeidingen
av demensplanen til kommunen. Her kommer det frem at mer fleksibilitet er viktig for at ektefeller til
demenssyke kan delta på ulike aktiviteter ettermiddag og kveld og være trygg på at den demenssyke
har det bra.
Flere av respondentene fra kommunen mener at tilbudet til unge med demens (rundt 60 år) har mangler.
Det påpekes også at det er krevende å tilby dem et godt tilbud. En respondent anslår at kommunen per
dags dato har omtrent 4 personer rundt 60 år med demenssykdom. Per i dag blandes disse pasientene
sammen med eldre med demens, både i boform og dagaktivitetstilbud. Det nye dagaktivitetstilbudet for
pasienter tidlig i demensforløpet nevnes her som et viktig og godt tilbud, som aktiviserer demenssyke
tidlig i demensforløpet. Samtidig understreker flere at yngre personer på 60 har et annet behov for
aktivisering og har andre interesser enn eldre over 80 år. Det eksisterende tilbudet er også i stor grad
tilrettelagt for eldre med demens. Kommunen har heller ikke noe eget botilbud til yngre personer med
demens. En respondent mener kommunen bør etablere en bogruppe for yngre med demens, noe som
kan gjøre det lettere å lage et tilpasset og tilrettelagt tilbud for brukergruppen.
Flere respondenter mener at det er et behov for flere tilrettelagte omsorgsboliger for personer med
demens. En av disse respondentene mener det er mange som trenger omsorgsboliger.
Hjemmetjenesten har også sendt bekymringsmeldinger om hjemmeboende som de mener har behov
for omsorgsbolig. Respondenten påpeker også at det er en fordel å flytte mens pasienten husker at en
husker. Det påpekes også at det har vært pasienter i omsorgsboligene som har vært vurdert å være for
syke og pleietrengende for opphold i omsorgsbolig. Da omsorgsboligene ikke har tilgang til lege klarer
ikke de ikke å ivareta behovene til slike pasienter.
Tjenestekontoret opplyser om at det for øyeblikket er 12 pasienter som er innvilget langtidsopphold i
sykehjem som oppholder seg i korttidsavdelinger. De fleste av disse pasientene er på Smidsrød
helsehus. Dette er uheldig ifølge flere respondenter da utskifting av pasienter skaper uro, noe som er
uheldig for personer med demens som reagerer negativt på miljøendringer. I tillegg anbefales det ikke
å flytte demenspasienter da det kan forverre helsetilstanden. Samtidig beskrives det som uheldig at
demenspasienter med behov for langtidsplass oppholder seg på helsehuset da helsepersonellet på
Bjønnesåsen har bedre kompetanse innen demenssykdom enn personalet på helsehuset.
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Samtidig kommer det frem av fokusgruppeintervjuene til kommunen i forbindelse med demensplanen
at helsehuset mangler kompetanse på demens og at korttidsavdelingene består av mange forskjellige
typer pasientgrupper. Flere av de pårørende valgte å stoppe avlastningsoppholdet. Samtidig kommer
det frem av intervjuene at helsehuset mangler kompetanse på å kartlegge utfordringer
hukommelsessvikten gir, noe som ville gjort det bedre hjemme for pasient og pårørende. De
intervjuende pasientene og pårørende beskriver dette som en svakhet ved kommunens tjenestetilbud.

2.4.3

Sosiale behov

Færder kommune har ulike tjenester som er rettet mot å ivareta brukernes sosiale behov som samvær,
aktivitet og sosial kontakt. Kommunen har tjenester som direkte eller indirekte forebygger ensomhet.
Aktivitetsvenner og besøksvenner kan besøke og finne på noe sammen med den demenssyke. Det er
samtidig dagaktivitetstilbud tilpasset hjemmeboende demenssyke. Færder frivilligsentral er en
kommunal drevet møteplass som kan tilby aktivitetstilbud som seniordans, selvhjelpsgrupper og kafe.
Færder friskliv og mestring hjelper brukerne til å endre levevaner og leve bedre med og mestre
sykdomssituasjoner. Sjølystsenteret er et kommunalt aktivitetssenter for personer over 55 år med mål
om å gi et aktivitetstilbud, fellesskap og glede. TrygghetsNett og pårørendeskolen gir pårørende til
hjemmeboende med demenssykdom møtepunkter. Den kulturelle spaserstokken er et kulturtilbud og
en møteplass for eldre. Demenssyke som bor hjemme, og særlig de i en tidlig fase av sykdommen får
utdelt GPS. Formålet med dette å hjelpe brukeren til å komme seg ut av egen bolig og gjøre det tryggere
å bevege seg selv på egenhånd.
Flere respondenter mener at aktivitetstilbudet er lite tilpasset personer som ikke ønsker sosialt samvær
og personer som ikke passer inn eller ikke ønsker å delta på dagtilbudet. Kommunen har et frivillig
hjelpeapparat, men det er vanskelig å rekruttere aktivitetsvenner og besøksvenner til hjemmeboende
med demens. Her er det ønskelig med et bedre aktivitetstilbud, både for personens egen del og
avlastning for pårørende. En respondent nevner støttekontakter som besøker hjemmeboende som et
mulig alternativ for å tilpasse aktivitetstilbudet til denne gruppen.

2.4.4

Selvstendighet og styring av eget liv

Kommunen opplyser at de har som målsetting å gi rett tjeneste til rett tid. Det vil si at brukeren får
hjemmehjelp og trygghetsalarm i stedet for langtidsopphold i sykehjem om dette er forsvarlig og en
bedre tjeneste for brukeren. Kommunen ønsker også at de eldre skal bo hjemme så lenge som mulig,
såfremt det er forsvarlig. I dette arbeidet legger kommunen vekt på mestring og hjelp til selvhjelp.
Dette viser seg i kommunens tjenestetilbud overfor personer med demens. Flere av tjenestene til
personer med demens fokuserer på støtte til og veiledning av personer med demenssykdom og deres
pårørende. Demenskoordinator kan bistå med informasjon, råd, veiledning og støtte til demenssyke og
pårørende gjennom hele pasientforløpet. Demenspoliklinikken følger opp demenssyke og deres
pårørende, kan bistå med informasjon og kartlegger deres behov. Pårørendeskolen er et undervisningsog veiledertilbud til pårørende av demenssyke. Dette har som mål å blant annet gi kunnskap om
demens, informere om lover, rettigheter og behandlingstilbud og bidra til en lettere hjemmesituasjon.
Hjemmetjenesten tilbyr støttetjenester til hjemmeboende demenssyke og deres pårørende.
Hjemmetjenesten tilbyr hjelp til ernæring og medikamenthåndtering samtidig som det tilbys praktisk
bistand i hjemmet. Det tildeles også trygghetsalarmer som hjemmetjenesten betjener som kan bidra til
at innbyggerne kan bo trygt i eget hjem. Velferdsteknologi skal ifølge kommuneplanens samfunnsdel
tas i bruk når det kan bidra til økt trygghet, selvstendighet og livskvalitet. Velferdsteknologi er også et
satsningsområde i helse og omsorgs handlingsplan i kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 med
fokus på blant annet elektronisk medisineringsstøtte, trygghetsteknologi og digitalt tilsyn.
Kommunen har også forebyggende tiltak som skal hjelpe demenssyke og deres pårørende å mestre
livssituasjonen. Flere tjenester er rettet mot å skape trivsel i hverdagen for hjemmeboende.
Sjølystsenteret holder åpent seks dager i uken og tilbyr aktiviteter (som for eksempel trimgrupper),
fellesskap og glede. Visjonen er å gi de eldre bedre helse lenger. En målsetting ved senteret er at
brukerne skal gjøre nytte av egne ressurser. Det er også dagsentertilbud rettet mot personer med
demenssykdom, som gis individuelt tilrettelagte tilbud. Dette kan ifølge kommunens hjemmeside bidra
til meningsfulle dager for den demenssyke samtidig som det kan øke muligheten for å bo hjemme lengst
mulig.
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Andre tjenester er rettet mot å mestre brukerens sykdomssituasjon, i dette tilfellet demens. Dette er
tilfellet for Færder friskliv og mestring som hjelper personer å endre levevaner eller å leve bedre med
og mestre sykdomssituasjonen sin. Ergoterapitilbudet retter seg mot å trene opp ferdigheter og tilpasse
boligen etter brukerens livssituasjon. Det deles også ut hjelpemidler som kan bistå demenssyke i å
mestre og styre sitt eget liv. Demenssyke som bor hjemme, og særlig de i en tidlig fase av sykdommen
får utdelt GPS. Formålet med dette å hjelpe brukeren til å komme seg ut av egen bolig og gjøre det
tryggere å bevege seg selv på egenhånd.
En respondent opplyser om at pasienter med langtidsvedtak som plasseres på korttidsavdelinger ikke
får møblere rommet sitt. I tillegg står de i fare for å måtte bytte rom, noe som gjør det vanskelig å slå
seg til ro.
Kommunen informerer om at de hører på og vektlegger brukernes ønsker i så stor grad som mulig i
utformingen av brukernes tjenestetilbud. Kommunen definerer samtykkekompetanse så snevert som
mulig slik at det er et stort rom for at pasientene kan medvirke til tjenestetilbudet sitt. Ifølge en av
respondentene har ca. 10% av pasientene i helse- og omsorgssektoren tvangsvedtak. Dette gjelder
særlig stell. Noen pasienter uten samtykkekompetanse tvangsinnlegges på institusjon mot sin vilje.
Innleggelse ved bruk av tvang brukes overfor pasienter med demens uten samtykkekompetanse og
hvor en forsvarlighetsvurdering tilsier at pasienten ikke kan bo hjemme lenger og at institusjonsopphold
er nødvendig for å kunne gi forsvarlige helsetjenester til pasienten. Flere respondenter antyder at det
skjer omlag 5 tvangsinnleggelser i løpet av året. Flere av respondentene mener dette er uheldig. En
respondent mener det gir en dårlig avslutning på livet hjemme og starten på sykehjemsoppholdet. Det
fremkommer også av helse- og omsorgsplanen at kommunen vil forebygge unødvendig tvang.
Kommunen har egne prosedyrer for vurdering av samtykke og helsehjelp ved bruk av tvang. Det
fremkommer av rutinen HO-Nødvendig helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter
seg helsehjelpen at før tvangsvedtak fattes skal det om mulig hentes inn informasjon fra pårørende om
hva pasienten ville ha ønsket. Samtidig skal tillitsskapende tilnærmingsmåter alltid gjennomføres før
bruk av tvang. Vedtak kan ikke fattes med begrunnelse i andres behov. Samtidig skal vedtak om tvang
kun gjennomføres om unnlatelse av helsehjelp kan medføre vesentlig helseskade, helsehjelpen er
nødvendig og tiltakene som igangsettes står i forhold til pasientens behov for helsehjelp.
Respondentene nevner tillitsskapende tiltak og tidlig innsats som nyttige tiltak for å forebygge og unngå
bruk av tvang.

2.5 Bruker og pårørende
demenstilbudet
2.5.1

involvering

i

utformingen

av

Bruker- og pårørendeinvolvering på overordnet nivå

Det kommer frem av rapporten "fremtidens hjemmetjeneste – en tiltaksplan" at det er et paradigmeskifte
angående brukermedvirkning. Det etterspørres at medvirkning skal få en større og praktisk realitet.
Brukermedvirkning innebærer at pasienten blir sett på som en likeverdig partner i diskusjoner og
beslutninger angående pasienten. Ifølge rapporten har brukermedvirkning en egenverdi og en
terapeutisk verdi i tillegg til å være et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene.
Kommunen opplyser at de fokuserer på brukermedvirkning i demenstjenestetilbudet. I
kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er det et delmål for helse og omsorg at kommunen
planlegger og gjennomfører helsetjenestene etter brukerens behov. For å oppnå dette skal kommunen
tilrettelegge for brukermedvirkning og gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon.
I kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 kommer det frem at spørsmålet "hva er viktig for deg?" og
pårørendes involvering ligger til grunn for all planlegging av helse- og omsorgstjenester.
Det fremgår av rapporten om fremtidens hjemmetjeneste at kommunens eldreråd på systemnivå
benyttes som høringsinstans og dialogpartner i relevante saker. Samtidig har Færder kommune et
overordnet kvalitetsutvalg for helse- og omsorg. Kvalitetsutvalgets mandat er i henhold til prosedyren
HO-Kvalitetsutvalg i helse- og omsorg å sikre systematisk arbeid med internkontroll og
kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren. Kvalitetsutvalget består av kommunaldirektør, rådgivere
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og virksomhetsledere i tillegg til en brukerrepresentant. Innen demensområdet er det fokus på
tvangsvedtak, hvor kvalitetsutvalget går gjennom slike vedtak. I tillegg gis det 2 ganger i året en oversikt
over vedtak som er fattet. Kvalitetsutvalget møtes en gang i måneden.
I utformingen av demensplan 2018-2021 har kommunen gjennomført tre fokusgrupper med
demenssyke i en tidlig fase av sykdommen og pårørende til demenssyke i en sen fase av sykdommen.
Fokusgruppene har blitt brukt til å synliggjøre kommunens utfordringer innen demensområdet.
Demensplanen består også av tiltak rettet mot de synliggjorde utfordringene til kommunen.
Kommunen har hatt en arbeidsgruppe med mandat om å utarbeide pasientforløp for demenssyke i
kommunen. Forløpet starter fra det oppstår mistanke om demens. Arbeidsgruppen skulle fremme
forslag til forbedringer, tiltak og eventuelt nye tjenester ved behov. I arbeidsgruppen har en
brukerrepresentant fra Tønsberg og Færder demensforening deltatt.
Kommunen jobber for tiden med å utvikle en pårørendestrategi. Denne strategien skal tydeliggjøre
kommunens ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning. Det foreslås i strategien at alle
sykehjem i kommunen skal ha pårørendeutvalg for å sikre innflytelse på tilbudet til pasientene.
Meningen her er å utvikle kommunikasjonsformer for innhenting av erfaringer og behov til pårørende.
Kommunen definerer samtykkekompetanse så snevert som mulig slik at det er et stort rom for at
pasientene kan medvirke til tjenestetilbudet sitt. Dette kommer frem av prosedyren HO-Vurdering av
samtykke til helsehjelp, prosedyre. Pasienten kan mangle samtykkekompetanse delvis eller helt i forhold
til spesifikke områder som personlig hygiene og stell, ernæring, medikamenthåndtering, bruk av
teknologi og alarmsystem og forsvarlig omsorgsnivå. Samtykkeevne er ikke statisk, og må vurderes ved
endringer i pasientens tilstand. Samtykkeevnen kan variere i forhold til sykdomsbildet og situasjon, og
operasjonaliseres i fire evner:

 Uttrykke valg (verbalt eller nonverbalt)
 Forstå informasjonen som er relevant for beslutningen om helsehjelp
 Anerkjenne denne informasjonen til egen situasjon, spesielt ta stilling til konsekvenser av ulike
behandlingsalternativ

 Resonnere med ulik informasjon i forhold til sine valg
En del av pasientene i helse- og omsorgssektoren har tvangsvedtak samtidig som noen pasienter uten
samtykkekompetanse tvangsinnlegges på institusjon mot sin vilje. Det fremkommer av helse- og
omsorgsplanen at kommunen vil forebygge unødvendig tvang. Dette viser seg i igjen i kommunen sine
prosedyrer for bruk av tvang. Det fremkommer av rutinen HO-Nødvendig helsehjelp til personer uten
samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen at før tvangsvedtak fattes skal det om mulig
hentes inn informasjon fra pårørende om hva pasienten ville ha ønsket. Samtidig skal tillitsskapende
tilnærmingsmåter alltid gjennomføres før tvang gjennomføres. Tvangsvedtak kan ikke fattes med
begrunnelse i andres behov. Samtidig skal tvangsvedtak bare gjennomføres om unnlatelse av
helsehjelp kan medføre vesentlig helseskade, helsehjelpen er nødvendig og tiltakene som igangsettes
står i forhold til pasientens behov for helsehjelp.

2.5.2

Bruker- og pårørendeinvolvering i tjenestene

Når det søkes om kommunale helse- og omsorgstjenester for pasienter med demenssykdom streber
tjenestekontoret etter å møte pasient og pårørende. Tjenestekontoret tilbyr kartleggingsbesøk i hjemmet
eller samtale på tjenestekontoret. For tjenestekontoret er det viktig å ha kontakt med pårørende eller
andre som kjenner pasienten, særlig i saker med kognitiv svikt da noen av pasientene med
demenssykdom ikke kan tale sin egen sak. Her kan pårørende og andre som kjenner pasienten gi viktig
bakgrunnsinformasjon om pasienten, som kan brukes til å gi personsentrert omsorg der tilbudet
tilrettelegges til hver enkelt pasient.
De ulike tjenesteyterne tilbyr innkomstsamtaler med pasienter og pårørende. Fokuset er hva som er
viktig for dem. Hjemmetjenesten har et kartleggingsskjema med oversikt over hvem som gjør hva av
pasient, pårørende og hjemmetjenesten. Her skal partene bli enige om hvem som skal gjøre hva. Dette
går på ting som personlig hygiene, medisiner, innkjøp osv. Det er en del av brukermedvirkningen i
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hjemmetjenesten og danner grunnlaget for oppgavefordelingen, som kan endres i etterkant. Målet er at
skjemaet skal skape oversikt for hjemmetjenesten, tjenestemottaker, pårørende og tjenestekontoret.
Demenspoliklinikken har en viktig rolle i kommunens demenstjenestetilbud, og skal blant annet bidra til
å koordinere behandlingsforløpet til pasient med demenssykdom. Demenspoliklinikken er et lett
tilgjengelig tilbud der pasienter og pårørende tilbys kartleggings- og utredningssamtaler uten vedtak.
Det tilbys også hjemmebesøk hos de demenssyke. Samtidig foreslår arbeidsgruppen tilknyttet
prosjektet "pakkeforløp demens" som et forbedringstiltak at demenspoliklinikken bør foreta
hjemmebesøk før en utvidet kartlegging av den demenssyke. Samtidig foreslår arbeidsgruppen som et
annet forbedringstiltak for demenstjenestene i kommunen å innarbeide rutiner for å kartlegge hva som
er viktig for brukerne av demenstjenestene.
Demenskoordinatoren skal være tilgjengelig for og fungerer som kontaktperson for demenssyke og
deres pårørende. Koordinatoren skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester og kan koordinere
disse ved behov. I tillegg har tjenesteyterne en pasientansvarlig sykepleier (PAS) og/eller primærkontakt
som er brukers og pårørendes hovedkontakt overfor tjenesteyter. Dette er med på å sikre kort avstand
og klare linjer mellom tjenesteyter og pasient/pårørende. Dette er ifølge en respondent viktig da
helsepersonell og pårørende må spille på lag for å få et godt tilbud til pasienten. PAS skal sammen med
pasienten utarbeide en tiltaksplan. Det fremkommer av rapporten "fremtidens hjemmetjeneste – en
tiltaksplan" at tiltaksplanen skal sørge for at pasienten får nødvendig og tilstrekkelig helsehjelp. PAS
skal følge opp og justere tiltaksplanen ved behov. Det fremkommer av intervju at tiltaksplanen ligger
tilgjengelig i fagsystemet GERICA og brukes av helsepersonalet til å utføre pleie og omsorg til pasienten.
Kommunen har ikke erfaringer med å gi individuell plan (IP) til pasienter med demenssykdom. IP skal
sørge for delaktighet i eget liv og forutsetter en kognitiv funksjon. Slik er verktøyet lite egnet ved kognitiv
svikt. PAS fyller same rolle som IP, og sørger for brukermedvirkning og koordinering. Flere av
respondentene gir inntrykk av at PAS fungerer godt. I hjemmetjenesten benyttes PDA-er (håndholdte
pc-er) hvor ansatt og bruker i fellesskap kan sette opp tiltaksplaner, mål, evaluere tilbudet osv. Dette
gjør det enklere for pasienten å få innflytelse over eget tjenestetilbud.

2.5.3

Brukerundersøkelser

Kommunen skal ha en brukerundersøkelse i helse og omsorg i 2019. Tidligere har Nøtterøy kommune
(før kommunesammenslåingen) hatt jevnlige brukerundersøkelser, blant annet fra 2015 og 2017. I den
forrige brukerundersøkelsen fra 2017 ble brukere og pårørende aktivt involvert i undersøkelsen.
Det ble gjennomført en brukertilfredshetsundersøkelse ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter i 2017.
Undersøkelsen var todelt. En del var for beboerne som ble intervjuet av sykepleierstudenter med 65%
svarprosent. Den andre delen var et spørreskjema sendt til pårørende med 46% svarprosent.
Undersøkelsen hadde fem hovedområder: Resultat for beboeren (som kulturtilbud, mat, utflukter osv.),
trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet og informasjon. Av undersøkelsen
kommer det frem at pårørende er fornøyd med brukermedvirkningen. Samtidig opplever de at beboerne
og de pårørende i liten grad involveres i planer som angår beboeren. Det etterspørres også hyppigere
samarbeidsmøter mellom pårørende og personalet. Brukerundersøkelsen har blitt brukt i det videre
arbeidet ved senteret. Det har blitt utviklet handlingsplaner i avdelingene for å korrigere virksomheten
etter funnene i undersøkelsen. I tillegg har senteret iverksatt tiltak for å korrigere virksomheten. For
eksempel bestemte avdelingen for å invitere pasient og pårørende med i arbeidet om den enkeltes
tiltaksplan samtidig som e-post skal lette informasjonsflyten og dialogen mellom pårørende og
personalet. Kommunen opplyser at de har tatt med tilbakemeldingene fra brukerundersøkelsen i
arbeidet med kommunens demensplan.
I tjenesteanalyse 2017 for Nøtterøy kommune blir det referert til flere resultat fra brukerundersøkelsen
gjennomført i 2017. Tjenestekontoret gjennomførte en brukerundersøkelse hvor 53 av 139 respondenter
svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen viste at mange som søker etter helse- og omsorgstjenester
ikke bruker kommunens hjemmesider, og at de som gjorde det opplevde hjemmesiden som lite
brukervennlige. I tjenesteanalysen oppgis det at tjenestekontoret vil arbeide for å utvikle og forbedre
hjemmesiden. Hjemmesiden informerer om søknadspliktige tjenester, hva tjenestene går ut på og
hvordan en kan søke om tjenestene. Samtidig påpeker kommunen at undersøkelsen viser at de ikke
kan heldigitalisere søknadsprosessen og at informasjon og søknadsskjema må trykkes og behandles
per post.
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Hjemmetjenesten foretok en brukerundersøkelse ved at sykepleierstudenter intervjuet et utvalg brukere
(N=64). Hjemmetjenesten tilstrebet deltagelse fra en bred gruppe av brukere, som brukere med praktisk
bistand, brukere med hjemmesykepleie, brukere med både praktisk bistand og hjemmesykepleie og
brukere i ambulante tjenester og omsorgsboliger. Undersøkelsen viste at hjemmetjenesten skåret godt
på helhetsvurdering og at brukerne blir møtt med respekt. Samtidig skåret tjenesten svakt på at nye
ansatte viser legitimasjon når de kommer. Her iverksatte tjenesten straks tiltak. I tillegg viste det seg at
hjemmetjenesten har et forbedringspotensial innen brukermedvirkning.
Sykepleierstudenter gjennomførte også intervju med pasienter på Smidsrød Helsehus. Studenter ble
valgt ut for at ansatte ikke skulle påvirke pasientenes svar. Alle pasienter ble oppmuntret til å svare på
undersøkelsen. Pasientene svarte at de følte seg trygge på helsehuset. Samtidig oppgav få pasienter
at de visste hvem deres kontaktperson var. Dette settes i sammenheng med kognitiv svikt, og oppslag
på pasientens rom nevnes som et mulig tiltak. Det ble også gjennomført intervju ved dagsenteret ved
helsehuset. Dagsenteret har brukt spørreundersøkelsen og ønsker i den forbindelse å styrke
brukermedvirkning ved å involvere brukerne i planleggingsprosesser rundt tilbud og aktiviteter.
Ved Sjølystsenteret involveres brukerne i utformingen av tilbudet gjennom brukerrådet. Dette er et
samarbeidsorgan mellom ledelsen og brukerne. Rådet formidler brukernes ønsker, behov, interesser
og synspunkter til senterets ledelse. Brukerrådet møtes etter behov og minst fire ganger i året. Det
avholdes også et årsmøte for Sjølystsenteret i februar/mars der alle brukerne kan delta.
Færder kommune avholder hvert år informasjonsmøter for kommunens 75-åringer. I informasjonsmøtet
informeres det om ulike tilbud til endre. Blant annet får 75-åringene informasjon om tjenestekontoret,
hjelpemiddel, velferdsteknologi, ernæring og fysio- og ergoterapi tilbud. Kommunen har
evalueringsskjemaer for informasjonsmøtet som deltagerne svarer på.

2.6 Vurderinger
Tilrettelagt tjenestetilbud
Færder kommune har i stor grad et tilrettelagt helse- og omsorgstjenestetilbud for personer med
demens, med blant annet tilbud som avdeling Vierskjær, demenskoordinator og botilbud tilrettelagt for
personer med demens.
Samtidig har ikke kommunen en brukerskole for personer med demens. Etter demensplan 2020 skal
kommunene fra 2020 ha utviklet brukerskoler for personer med demens. I tillegg vurderer revisjonen at
hjemmetjenesten sitt ordinære tjenestetilbud ikke er tilrettelagt for demenssykes behov. Kommunen har
i demensplanen satt seg som mål om å utvikle modeller for organisering av hjemmetjenestetilbudet til
personer med demens. Hjemmetjenesten har i Breidablikk sone i 2018 prøvd ut demenslister, med et
tjenestetilbud tilrettelagt for personer med demens. Hjemmetjenesten opplyser om gode erfaringer med
prosjektet. Revisjonen vurderer at demenslistemodellen gir et godt tilrettelagt tjenestetilbud i
hjemmetjenesten for personer med demens.

Tilpasset og variert tjenestetilbud
Kommunen har i tråd med innspillene fra personer med demens og pårørende utarbeidet et pakkeforløp
for demenssyke i kommunen. Revisjonen vurderer at kommunen i pakkeforløpet har et tjenestetilbud
som i stor grad er tilpasset personer med demens. Samtidig vurderer revisjonen at tilbudet i større grad
kan tilpasses enkelte brukergruppers behov.
Revisjonen vurderer at tilgangen til dagaktivitetstilbud for personer med demens fra Tjøme har mangler
da transporttjenesten er begrenset, noe som gjør det vanskelig for brukere fra Tjøme å ta del i det
tilpassede demensaktivitetstilbudet. Dette gir etter revisjonens vurdering et manglende likeverdig tilbud
for brukere fra Nøtterøy og Tjøme. Revisjonen registrerer samtidig at dagsentrene sine åpningstider er
for lite fleksible i henhold til pårørende sine behov for avlastning og fleksibilitet.
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Revisjonen stiller spørsmål ved om tjenestetilbudet i tilstrekkelig grad er tilpasset unge med demens.
Revisjonen mener det nye dagaktivitetstilbudet for pasienter tidlig i demensforløpet er et godt tiltak.
Samtidig har yngre personer rundt 60 år et annet behov for aktivitet, og andre interesser enn eldre over
80 år.
Per dags dato er det 12 pasienter som er innvilget langtidsopphold i sykehjem, og som oppholder seg i
korttidsavdelinger. Revisjonen stiller spørsmålstegn ved om det er en hensiktsmessig løsning jamfør
personer med demens sitt behov for å unngå miljøendringer.
Revisjonen stiller med bakgrunn i tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende i demensplanen
spørsmål om demenspasienter får et korttidstilbud tilpasset deres behov ved Smidsrød helsehus. For
eksempel kommer det frem av disse tilbakemeldingene at helsehuset mangler kompetanse på å
kartlegge utfordringer hukommelsessvikten gir, noe som ville gjort det bedre hjemme både for pasient
og pårørende. Etter revisjonens vurdering bør helsehuset ha riktig kompetanse på demenssykdommer
for at tilbudet skal være i tråd med demenspasienters behov. Samtidig vurderer revisjonen at
korttidstilbudet ved avdeling Vierskjær på Bjønnesåsen er et godt tilbud, med kompetanse og oppfølging
tilpasset demenspasienters behov.

Sosiale behov
Revisjonen vurderer at kommunen har utviklet gode tjenester rettet mot ivaretakelsen av brukernes
sosiale behov som samvær, aktivitet og sosial kontakt. Kommunen har også gode og nyttige sosiale
tilbud rettet mot pårørende sine behov, som pårørendeskolen og TrygghetsNett. Samtidig vurderer
revisjonen at aktivitetstilbudet i liten grad er tilpasset personer som ikke ønsker sosialt samvær og
personer som ikke passer/ikke ønsker å delta på dagtilbudet. Det viser seg å være vanskelig å etablere
eksisterende aktuelle tilbud som aktivitetsvenner og besøksvenner til hjemmeboende med demens

Selvstendighet og styring av eget liv
Revisjonen vurderer at kommunen har et tjenestetilbud som legger til rette for at demenssyke opplever
selvstendighet og muligheten til å styre sitt eget liv. Kommunen har tjenester som legger til rette for
mestring av livssituasjonen og sykdomssituasjonen, i tillegg til støtte- og veiledningstjenester overfor
demenssyke og deres pårørende. Samtidig vurderer revisjonen det som uheldig at pasienter med
langtidsvedtak, som får plass på korttidsavdeling, ikke får mulighet til å møblere sitt eget rom. I tillegg
står de i fare for å måtte bytte rom, noe som gjør det vanskelig å slå seg til ro. Dette vil kunne være
uheldig i forhold til selvstendighet og styring av eget liv.
Revisjonen vurderer videre at det er positivt at kommunen har som mål å forebygge unødvendig tvang.
Revisjonen vurderer også at kommunen har gode prosedyrer for å vurdere bruk av tvang, og at de
legger til rette for at tvang brukes så lite som mulig. Revisjonen vurderer det videre som positivt at
kommunen definerer samtykkekompetanse så snevert som mulig, noe som gjør det mulig for pasientene
å medvirke til eget tjenestetilbud i så stor grad som mulig.

Bruker- og pårørendeinvolvering i utformingen av demenstilbudet
På overordnet nivå er brukermedvirkning og brukerrepresentasjon viktige prinsipp. Brukerne og
pårørende medvirker aktivt i utformingen av tjenestetilbudet til demenssyke. Pasienter og pårørende
tilbys innkomstsamtaler med tjenesteyterne samtidig som de har en pasientansvarlig sykepleier og/eller
primærkontakt som er brukers og pårørendes hovedkontakt. PAS skal sammen med pasient utarbeide
en tiltaksplan som brukes aktivt i utføringen av pleie og omsorg overfor pasienten. Nøtterøy kommune
har tidligere gjennomført jevnlige brukerundersøkelser. Etter revisjonens vurdering har tjenesteyterne
aktivt brukt tilbakemeldingene fra brukere og pårørende for å forbedre demenstilbudet. For eksempel
har Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter etter brukerundersøkelsen i 2017 utviklet tiltak og
handlingsplaner for å korrigere virksomheten etter funnene i undersøkelsen. Færder kommune skal
gjennomføre en brukerundersøkelse i helse- og omsorg i 2019. Revisjonen vurderer på bakgrunn av
dette at kommunen systematisk involverer brukere og pårørende i utformingen av demenstilbudet.
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Etter demensplan 2020 skal brukermedvirkningen til personer med demens styrkes. Demensplanen
skisserer tre nivåer der dette kan skje:

 Individuelt i forhold til innflytelse over eget tjenestetilbud
 Gruppenivå i forhold til å møte, dele erfaringer og stå sammen med andre i samme situasjon
 På kommunenivå gjennom pasient- og brukerrepresentasjon
Revisjonen vurderer at kommunen legger til rette for brukermedvirkning på alle tre nivåene. Kommunen
legger som tjenesteyter til rette for pasientinnflytelse over tjenestetilbud. Samtidig har kommunen
aktivitetstilbud rettet mot møter og erfaringsdeling mellom personer med demens og deres pårørende.
For eksempel har kommunen pårørendeskolen og en demenskafe. Samtidig er det en svakhet at
kommunen ikke tilbyr brukerskoler der personer med demens kan møtes og dele erfaringer. Her kan
brukermedvirkningen styrkes.
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3. Kvalitet på kommunens
demenstjenester
3.1 Revisjonskriterier
I kapittel 3 besvarer vi problemstilling 2 " I hvilken grad etterleves kvalitetskrav for tjenestene som er en
del av tjenestetilbudet til demente?"
Revisjonskriteriene som er brukt er sammenfattet i vedlegg 1.
En oppsummering av de sentrale revisjonskriteriene relevante for problemstillingen belyst i dette
kapittelet er:







Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene
Demensplan 2015
Demensplan 2020
Færder kommunes demensplan 2018-2021

3.2 Etterlevelse av kvalitetskrav til demenstjenester
3.2.1

Tjenestetilbud til personer med demens

Demensforløp
Ifølge kommunens demensplan 2018-2021 savnet pasienter og pårørende et samlet forløp fra
diagnosen og gjennom demensforløpet. De synes kommunen var uoversiktlig både når det gjaldt
informasjon og at de måtte kontakte mange forskjellige for å få svar på spørsmålene de hadde. Dette
gjaldt både pasienten/sykdommen og praktiske ting/hjelp. De etterlyste også et bedre tilbud innenfor
avlasting/rullering. Utvidede åpningstider på dagsenteret eller mulighet for avlasting i hjemmet slik at
ektefellene kan delta på ulike aktiviteter ettermiddag/kveld og være trygg på at ens nærmeste hadde
det bra. Flere savnet også hjelp til å gjøre boligene mere sikre for personen med demens. Pasienter
og pårørende syntes det var vanskelig å møte kommunen fordi de måtte ha ulike tjenester. Dette førte
til at det ble uoversiktlig for pårørende om hvem de skulle forholde seg til, og de "mistet motet" fordi de
ikke hadde mulighet og overskudd til å reise fra sin ektefelle så mye. Som nevnt i del 2.2.1 har
kommunen på bakgrunn av disse tilbakemeldingene utviklet et demensforløp fra diagnose til død i Færder
kommune.
Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har egen kreftsykepleier, demenssykepleier, fysioterapeut, rehabiliterende
innsatsteam og ergoterapeuter. Kommunens ergoterapeuter for alle typer hjemmeboende er
administrativt plassert i hjemmetjenesten. Tjenesten har utarbeidet en strategisk kompetanseplan hvor
det er prioritert hvilke videre utdanninger tjenesten ser behov for i fremtiden. Førsteprioritet er
utdanningen "Geriatrisk vurderingskompetanse" fordi det blir flere mennesker med demens og eldre
med helseproblemer av kompleks karakter.
Ifølge kommunens demensplan 2018-2021 opplevde pasienter og pårørende at dagsenteret og
demenspoliklinikken hadde god kompetanse på demens. I helsetjenesten for øvrig opplevde de variert
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kunnskap om demens. Innleggelse på sykehus opplevde både pårørende og pasient som belastende
fordi de ikke møtte deres syke med kunnskap om demens.
Bruk av velferdsteknologi skal øke nytteverdien i forhold til to viktige faktorer for å kunne bo lenger i
egen bolig. For det første er teknologien med på å gi økt trygghet for den eldre, og deres pårørende.
Den er med på å utsette tidspunktet for når den eldre må flytte ut av hjemme sitt, og for de fleste vil
det gi en økt livskvalitet. For det andre kan teknologien frigjøre tid for omsorgspersonellet som kan
bruke mer tid på det de eldre ønsker mest i hverdagen, nærhet og omsorg.
Brukere har rett til å medvirke, og tjenesten har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkningen er
et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkningen innebærer at brukeren
betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes
problem. Erfaringskompetansen til pasienten skal bli tatt på alvor, de skal være aktive bidragsytere
ved utarbeidelse av tjenestetilbudet og ikke bare være passive mottakere av tjenester.
Kommunen innfører nye teknologiske løsningskoordinatorer i tråd med brukernes behov. Kommunen
informerer og har dialog med innbyggerne om velferdsteknologi. Kommunen inviterer årlig alle 75åringer til informasjonsmøte om helse og omsorgssektorens tjenestetilbud. Denne arenaen benyttes til
dialog og informasjon om velferdsteknologi. Kommunen samarbeider med frivilligheten om
informasjon om velferdsteknologi og råd og veiledning i bruk av digitale hjelpemidler.
Pasientansvarlig sykepleier utarbeider sammen med pasienten en tiltaksplan for å gi nødvendig og
tilstrekkelig helsehjelp. Dette er et verktøy for å sikre at pasienten får den hjelpen han/hun trenger,
enten ved å utføre det selv eller ved å delegere til annet helsepersonell. Pasientansvarlig sykepleier
følger også opp og justerer tiltaksplanen hvis dette er nødvendig.
Pasientansvarlig sykepleier og primærkontakt er pasientens faste kontaktpersoner. Disse kjenner
pasienten godt, og skal gjøre det lettere for pasienten å ta opp problemstillinger knyttet til egen
helseproblematikk og dermed kunne ha større innflytelse på hvilke helsetjenester man får. Dette skal
senke terskelen for å ta opp problemstillinger. Pasientansvarlig sykepleier skal ivareta at pasienten får
tilstrekkelig kvalitet på tjenesten. De skal sikre at færrest mulig ansatte besøker pasienter med
demens. Dette skal bidra til å sikre kvalitet. Det er et kvalitetsmål å ha kontinuitet i de ansatte som
følger opp pasienten, særlig for personer med demens. Kvalitet er også et viktig fokus for
demenskoordinator, som blant annet jobber med kompetanseopplæring. Brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester skal tilbys demenskoordinator, men også andre kan ha behov for
fast kontaktperson i tjenesteapparatet. Koordinator kjenner lovverket godt, hvor en viktig del av jobben
er å øke kompetansen hos andre ansatte. Det gjennomføres også nettverksmøter, samarbeidsmøter
og samtaler med fokus på brukerens ressurser, styrke og muligheter. Demenskoordinatoren skal være
et lavterskeltilbud, med kort terskel for at koordinator trer til. Kommunen ønsker å forsterke
koordinatorfunksjonen da den er viktig for å skape trygghet i hjemmet for både pasienten og deres
pårørende.
Styrking av innsatsteam, økt bruk av velferdsteknologi, flere heldøgns bemannede omsorgsboliger og
generell styrking av hjemmetjenesten er tiltak fra kommunens tiltaksplan for hjemmetjenesten som til
sammen kan bidra til å redusere presset på institusjonsplasser i årene som kommer:


Innsatsteamet kan kartlegge årsaker til enten forbigående eller permanent kognitiv
svikt, og gjennom samarbeid med fastleger, endring av medisiner, oppfølging av
ernæringssvikt og så videre redusere eller utsette demensutviklingen.



Velferdsteknologi kan skape trygghet for pasienten hjemme, samtidig som
pårørende og det kommunale hjelpeapparatet kan yte bistand ved behov.



Styrking av hjemmetjenesten kan medføre at flere demenspasienter med mer uttalt
demensutvikling sikres nødvendig helsehjelp og tilstrekkelig oppfølging i eget hjem.



Flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger vil øke tilbudet for pasienter med mild til
moderat kognitiv svikt som ikke kan bo i eget hjem på grunn av utrygghet. De kan få
nødvendig oppfølging i bemannede omsorgsboliger, noe som kan redusere behovet
for institusjonsplasser for personer med demens.
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Forebyggende fysioterapi/trening i hjemmetjenesten
Fysioterapeuten i hjemmetjenesten behandler og følger opp pasienter, med både behandling og
forebygging som mål. Oppfølgingen foregår individuelt i hjemmet og/eller i grupper.
Grupper:





Styrke- og balansegruppe
Styrke- og balansegruppe for beboere på Gipø Nord og Syd
Gruppe for kreftrammede i sal og basseng
Bassenggruppe for mennesker med ulike handicap

Målet med gruppene er å tilby forebyggende trening, samt øke den sosiale deltakelsen. Deltakerne i
gruppene er eller har vært syke eller skadet, og mange kan som følge av dette bli mer eller mindre
isolerte. For eldre over 60 år kan ensomhet medføre alvorlige helseproblemer.
Pasienter som ikke fungerer i gruppe, og som ikke kommer seg på institutt, får tilbud om individuell
fysioterapi i hjemmet. Pasienter som ikke kan benytte institutt får i hovedregel ukentlig oppfølging i 3
måneder med påfølgende 3 måneders opphold. I oppholdsperioden vurderes andre tiltak som
pasienten kan benytte seg av. Oppfølgingen har som hovedmål å få pasienten tilbake til, eller i gang
med, meningsfulle og lystbetonte aktiviteter. Pasienter er, i de tilfeller det er mulig, med på å sette seg
egne mål for oppfølgingen.
Fastlegesamarbeid
Fastlegen og pasientansvarlig sykepleier til multisyke eldre pasienter (pasienter med mange
diagnoser) har møte 1-2 ganger i året. Agenda er gjennomgang av pasientens tilstand og
samstemming av legemiddelliste. Behovet for møter vurderes av pasientansvarlig sykepleier eller
gruppesykepleier. Multisyke eldre er de sykeste pasientene fastlegene har, men er de pasientene
fastlegene ser sjeldnest. Møte med sykepleier som kjenner pasienten kan medvirke til at symptomer
på sykdom, bivirkninger av medisiner osv., kan fanges opp på et tidlig tidspunkt og forebygge
ytterligere sykdom. Dette er også viktig i forhold til forebygging av demens, slik at den enkelte pasient
får adekvat behandling for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk osv.
Ifølge kommunens demensplan 2018-2021 er opplevelsen fra pasienter og pårørende at fastlegen
ikke snakket med dem om en begynnende kognitiv svikt eller demens. De opplevde at etter diagnosen
var satt, stanset oppfølgingen fra fastlegen. De savnet informasjon og forberedelse på hva de hadde i
vente og involvering av sine nærmeste fra fastlegen og hjemmetjenesten.
Demenspoliklinikk
På demenspoliklinikken er det satt av god tid til både pasient og pårørende og de vil treffe personell
som har kompetanse og lang erfaring med demens i ulike faser. Poliklinikken skal bidra i utredningen
og målet er at det skal gi bedre koordinasjon av behandlingsforløpene. Antallet personer med demens
er økende og tidlig utredning og innsats for å iverksette riktige tiltak på et tidlig tidspunkt er viktig for
den som er rammet av demens og deres pårørende.
Poliklinikken skal være et lett tilgjengelig og brukervennlig tilbud, et lavterskeltilbud der alle inkludert
brukere, pårørende, hjemmetjeneste, fastleger og andre helseaktører kan ta kontakt for å få en
vurdering og et tilbud etter behov, men utredning ved poliklinikken skal ikke startes før
utredningsbehovet er avklart med pasientens fastlege. Etter utredningen er utført på poliklinikken
sammenfattes resultatene i en rapport som sendes til fastlegen. Fastlegen vil da gjøre en
totalvurdering av testresultatene sammen med andre medisinske undersøkelser som er gjort. Legen
ved demenspoliklinikken deltar i utredningen når det er behov og gjør diagnostiske og
behandlingsmessige vurderinger.
Det forventes at de vanligste formene for demens skal utredes i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. Men i en del tilfeller, for eksempel når utredningen er så komplisert at det ikke kan
forventes at den kommunale helse- og omsorgstjenesten har nødvendig kompetanse eller ressurser
skal pasientene henvises til spesialisthelsetjenesten.
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Ernæringskartlegging
Ved å kartlegge ernæringsstatus hos pasienter med vedtak om hjemmetjenesten kan kommunen tidlig
fange opp redusert ernæringstilstand og sette inn tiltak som forhindrer ytterligere vektreduksjon og
bedrer ernæringstilstanden og dermed også helsetilstanden. Kommunen skal sikre at flertallet (minst
75%) av beboerne i sykehjem og med hjemmesykepleietjenester har en BMI som er i samsvar med
nasjonale anbefalinger. Status på BMI skal rapporteres to ganger årlig.

Eldre og rus
Det er en samfunnsutvikling der "hverdagsrus" er mer og mer vanlig også hos eldre. Selv et moderat
alkoholkonsum kan ha negativ innvirkning på helse når det kombineres med sykdomstilstander og
medisiner. Ved å informere om dette kan eldre bevisstgjøres og gis mulighet til å ta kloke valg på egne
vegne slik at så god helse som mulig bevares lengst mulig.

Kompetanse
Kommunen har samlet kompetansen på demens ved Bjønnesåsen. Smidsrød helsehus har fokus på
somatikk. Bjønnesåsen har 112 plasser tilrettelagt for demens mens helsehuset har 78 somatiske
plasser. Flere ansatte hevder det er lettere å jobbe med kompetanseutvikling og samle kompetanse nå
enn før da det ikke var spesialisert kompetanse på demens.
Det har vært praksis i kommunen at alle helsefagarbeiderne og noen sykepleiere har tatt ABCdemenskurs (grunnopplæring i demens). Det er et mål at alle skal få muligheten til å ta kurset. De
ansatte på poliklinikken har gjennomført mye kursing i aldring og helse.
Alle ansatte ved avdeling Vierskjær får tilbud om opplæring i demens, alle faste ansatte skal ha
gjennomført demensomsorgens ABC kurs. Det er også internundervisning med ulike aktuelle temaer
en gang i uken. Kursinnhold bestemmes blant annet utfra avvik (for eksempel håndtering av
medisiner) og vurderinger av kompetansehevingsbehov. De har også faste kurs om blant annet tvang
og utredning. Avdelingen ønsker å ansette folk som har kompetanse i demens og som har interesse
for demens. Avdelingen har mange med kompetanse i demens.
Leverandørene av velferdsteknologi har opplæringsopplegg. Flere ansatte mener at opplæringen ofte
har vært for kort, men at kommunen har lært av dette, og har fokus på kontinuerlig opplæring i
velferdsteknologien. Kommunen fokuserer på å få superbrukere som kan hjelpe andre ansatte i
opplæringen av velferdsteknologien. Superbrukere vil måtte ville være det selv. Helsehuset har et
superbrukerfora der superbrukere møtes.

Tilbud til unge med demens
Unge under 67 år har krav på en helt annen oppfølging og bemanning enn eldre med demens. Ifølge
flere intervjuer har bemanning og mangel på tilbud vært et problem. Det har vært vanskelig å ta disse
med på aktiviteter som passer dem grunnet manglende bemanning i boligene. Kommunen behandler
både unge og eldre brukere med demens i samme avdelinger/lokaler.
Flere av de ansatte mener kommunen bør etablere en bogruppe for unge med demens. De mener det
kan gjøre det lettere å lage et tilpasset og tilrettelagt tilbud til denne brukergruppen. Det eksisterende
tilbudet er i stor grad tilrettelagt for eldre med demens, som for eksempel bingo, som ikke passer helt
for de yngre.
Yngre med demenssykdom krever samtidig en høy kompetanse hos personalet, da det kan være
utagerende pasienter

3.2.2

Kvalitetsutvalg i helse- og omsorg

Kvalitetsutvalget i helse og omsorg skal sikre systematisk arbeid med intern kontroll og
kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren. Utvalgets mandat følger av overordnet prosedyre for
kvalitetsutvalgene i kommunen. Møtene i kvalitetsutvalget gjennomføres den siste fredagen i hver
måned. Kvalitetsutvalget består av virksomhetslederne i helse og omsorg, en kvalitetsrådgiver og en
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brukerrepresentant. Alle sektorene i kommunen har et eget kvalitetsutvalg, men helse og omsorg er
den eneste sektoren som har en brukerrepresentant.
Kvalitetsrådgivers oppgaver er:






Sender ut og følger opp innkallinger til møtet
Setter opp agenda for møtet som sendes til deltagerne senest onsdag før utvalget
holdes
Skriver referat etter møtet og sender det til deltagerne. Referatet gjennomgås i
neste kvalitetsutvalg. Ledere distribuerer det videre i egen tjeneste.
Lagrer agendaer og referater med vedlegg.
Utarbeider og vedlikeholder årshjul for saker til kvalitetsutvalget. Følger opp at
saker i hjulet følges opp som sak på agendaen.

Virksomhetsleders ansvar i kvalitetsutvalget:





Melder saker som ønskes tatt opp til kvalitetsrådgiver innen agenda sendes ut
Sikrer at informasjon og beslutninger fra kvalitetsutvalget som er av betydning for
egen tjeneste i utvalget tas tilbake til egen tjeneste
Ansvar for å følge opp at tiltak besluttet i kvalitetsutvalget iverksettes i egen tjeneste
som planlagt
Rapporterer tilbake til kvalitetsutvalget der dette er en del av oppfølgingen.

Kommunen går igjennom prosedyrene innen helse og omsorg en gang i året. I 2017 hadde de en stor
gjennomgang i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det kommer opp varsel i Compilo når det
er tid for å revidere prosedyrene.
Kommunen har et årshjul for kvalitetsutvalget hvor kvalitetsutvalget i løpet av året skal gå gjennom
ulike temaer innen kvalitet i helse og omsorg. Her ser man på tema som kompetansebehov
(kommunen lager for tiden en kompetansestrategi), avvik og samhandling med
spesialisthelsetjenesten.
Fast ansatte får ABC-demens undervisning. Det opplyses fra kommunen at det er flest
helsefagarbeidere og noen sykepleiere som har vært med på dette grunnopplæringskurset i demens.
Samtidig tar mange sykepleiere geriatri videreutdanning (demens er en del av geriatrien). Samtidig
jobber kommunen aktivt med å utdanne assistenter til helsefagarbeidere. Kommunen fokuserer også
på internundervisning i demens der demenskoordinator har en viktig rolle. Kommunen har også et
årshjul for internundervisning, der tema som ernæringskartlegging og samhandlingskompetanse er
viktige undervisningstema.
Sykehjemmene tar i bruk brukerundersøkelser som et kvalitetsmål, det kommer frem ting der som
sykehjemmene tar tak i om de har mulighet. Temaer som sjåførtjeneste og åpningstider er et
ressursspørsmål, og er noe sykehjemmene ikke rår over. Det er også et mål at enhetene skal jobbe
på tvers tidlig i forløpet – også viktig med godt samarbeid mellom sykehjem, demenskoordinator,
leger, tjenestekontor og hjemmetjenesten for å gi et godt tilbud til brukerne.
Kommunen har ikke konkrete kvalitetsindikatorer for helse og omsorg. Flere av de ansatte hevder det
er vanskelig å måle kvalitet.
.

3.2.3

Rutiner for avvikshåndtering

Kommunen har en overordnet prosedyre for avvikshåndtering som gjelder for hele virksomheten.
Prosedyren skal sikre ensartet praksis for avviksbehandling i hele kommunen, og den har som formål
å sikre at alle ansatte skal vite hva de skal gjøre når avvik oppstår, og hva som skjer når avvik er
meldt. Alle ansatte er ansvarlig for, snarest, å melde avvik som avdekkes.
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Avvik er noe som blir gjort, eller skjer annerledes enn det som er bestemt. Det kan være bestemt i
lover, forskrifter, prosedyrer, reglementer eller kvalitetsbeskrivelser. Avvik oppdages først og fremst i
det daglige arbeidet – når det oppstår, men kan også avdekkes ved gjennomgang av prosedyrer og
rutiner, eller ved intern eller ekstern revisjon. Det viktigste med avviksbehandling er å:



Motivere til kontinuerlig forbedring
Hindre at samme avvik gjentar seg

Avvikene skal meldes inn i avvikssystemet til kvalitetslosen. Alle avvik med unntak av avvik som kan
elimineres umiddelbart, og som ikke medfører ytterligere konsekvenser skal meldes.
Forbedringsforslag til eksisterende prosedyrer og rutiner skal også meldes. Avvikene skal meldes av
den som oppdager avviket. Når avvik oppdages skal årsak kartlegges og korrigerende tiltak
iverksettes/forbedringsforslag registreres. Avviket skal lukkes på lavest mulig nivå. Avviket kan
vanligvis lukkes når anmodning av tiltak er sendt, og skal normalt ikke sendes videre til andre
seksjoner selv om de er bedt om å gjennomføre tiltak.
Helsesektorens kvalitetsutvalg vurderer:
1. Alle avvik og effekten av korrigerende tiltak
2. Forslag til forbedringstiltak
3. Eventuelle opplæringsbehov
Om andre deler av kommunen kan ha nytte av informasjon om et avvik og virkningen av korrigerende
tiltak

3.3 Vurderinger
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
Etter §6 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring har helse- og omsorgstjenesten en plikt til å
planlegge virksomhetens aktiviteter. Dette innebærer å ha oversikt over og beskrive virksomhetens
mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet i virksomheten. Det skal også innhentes tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å
kunne planlegge og gjennomføre oppgavene.
Vi vurderer at kommunen etterlever §6 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Kommunen har en
fastsatt målsetting om å levere rett tjeneste til rett tid, samt at fordelingen av ansvar, oppgaver og
myndighet mellom de ulike tjenestetilbudene for brukere med demens fremstår som klare og tydelige.
Kommunen innhenter også tilstrekkelig med informasjon om hvordan behandlingen av brukere med
demens skal gjennomføres. Det blir gjennomført utredninger om brukerens behov, samt gjennomført
samtaler med bruker og pårørende.
Videre står det i §6 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring at helse- og omsorgstjenestene må ha
oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av
myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og
pasient- og brukersikkerheten. Planlegge hvordan risiko kan minimaliseres og særlig legge vekt på
risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt.
Vi vurderer at kommunen delvis etterlever §6 i forhold til risiko. Kommunen har en god oversikt over
risiko for svikt og områder hvor de har behov for en vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten.
Kommunen har en god oversikt over mangelen på kvalitet i behandlingen av unge brukere (under 60
år) med demens, men kommunen har ikke planlagt noen konkrete tiltak på hvordan kvaliteten på
behandlingen av unge brukere med demens kan forbedres.
I følge § 7 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring har helse- og omsorgstjenesten en plikt til å
gjennomføre virksomhetens aktiviteter. Dette innebærer å sørge for at virksomhetens oppgaver,
organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføres, samt at medarbeidere i virksomheten
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har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer,
veiledere og styringssystemet.
Vi vurderer at kommunen delvis etterlever § 7 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Kommunen
har god kunnskap og kompetanse om brukere med demens, samt god kjennskap til relevant
regelverk, retningslinjer og veiledere. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om kommunen har tilstrekkelig
kompetanse om tilrettelegging av tilbud til unge brukere med demens.
Videre i §7 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring har helse- og omsorgstjenesten en plikt til å
utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner, eller andre tiltak for å avdekke, rette
opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav til faglig
forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring. Samt for å gjøre bruk av erfaringer fra
pasienter, brukere og pårørende.
Vi vurderer at kommunen etterlever kravene til §7 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.
Kommunen har de nødvendige prosedyrene og rutinene for å avdekke, rette opp og forebygge
overtredelser av helse- og omsorgslovgivningen og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring.
Kommunen har et kvalitetsutvalg for helse- og omsorg som skal sikre systematisk arbeid med intern
kontroll og kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren. Kommunen har også en overordnet rutine
for avvikshåndtering som gjelder for hele kommunens virksomhet. Rutinen har som formål å sikre at
alle ansatte skal vite hva de skal gjøre når et avvik oppstår, og hva som skjer når avvik er meldt.
Etter §8 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring har helse- og omsorgstjenestene en plikt til å
evaluere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve krav i helseog omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Virksomheten skal vurderes blant annet på
bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer
Vi vurderer at kommunen etterlever §8 i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Kommunen har
evaluert demenstjenestetilbudet, og utarbeidet et pakkeforløp som inneholder nødvendige sosiale og
medisinske tiltak fra mistanke om demens til dødsfall. Evalueringen av demenstjenestetilbudet ble
gjennomført som en følge av tilbakemeldinger fra pasienter, brukere og pårørende om at de savnet en
koordinert og sammensatt tjeneste som snakket sammen. Kommunen gjennomgår og oppdaterer
prosedyrene for helse- og omsorg en gang i året. I 2017 ble det gjennomført en omfattende
gjennomgang av prosedyrene for helse og omsorg som følge av kommunesammenslåingen.

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting
Etter §3 første ledd i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting skal
kommunen etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at tjenesteapparatet og tjenesteyterne
kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester vedkommende har behov for til rett tid, og i
henhold til individuell plan når slik finnes.
Vi vurderer at kommunens tjenestetilbud til brukere med demens etterlever § 3 første ledd.
Kommunens prosedyrer for demensforløp presiserer at demenspoliklinikken, demenskoordinator,
fastlege og pasientansvarlig sykepleier skal utrede for hvilke behov brukerne med demens har, slik at
de kan få tilbud om tjenester til rett tid og i rett omfang. Kommunens behandling av brukere med
demens opererer etter BEON prinsippet (best effektive omsorgsnivå) noe som innebærer at
kommunen skal levere rett tjeneste til rett tid. Kommunen har ulike tjenestetilbud tilpasset brukernes
demensforløp. Kommunen har både lavterskeltilbud, tiltak til hjemmeboende og botilbud til brukere
med demens.
Videre står det i §3 første ledd i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting at
kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at det gis et helhetlig, samordnet
og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten.
Dette vurderer vi ivaretatt. Kommunen har rutiner for at demenspoliklinikken og demenskoordinator
skal gi brukerne et oversiktlig og helhetlig tilbud om kommunens demenstjenester. Ved utviklingen av
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demensplanen, en delplan til helse- og omsorgsplanen, fortalte flere respondenter at de savnet en
koordinert og sammensatt tjeneste som snakket sammen. Som en følge av dette utarbeidet
kommunen et helhetlig pakkeforløp som inneholder nødvendige sosiale og medisinske tiltak fra
mistanke om demens til dødsfall.
Videre står det i §3 første ledd i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting at
kommunen skal etablere et system av prosedyrer som sikrer brukere av pleie- og omsorgstjenester,
og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet.
Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av tjenestene.
Vi vurderer at brukerne har god medvirkning på kommunens tjenestetilbud til brukere med demens. Ved
alle kartlegginger av mulig demenssyke gjennomføres det samtaler med de demenssyke og deres
pårørende som søker om tjenester. Kommunen tilbyr brukerstyrt personlig assistanse (BPA) hvor
brukerne inntar rollen som arbeidsleder og har ansvaret for å organisere eget tjenestetilbud ut fra egne
behov.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Etter §4-2 i helse- og omsorgstjenesteloven skal enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter
loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet.
Vi vurderer at kommunen delvis etterlever kravet om kvalitetsforbedring. Kommunen har et eget
kvalitetsutvalg i helse og omsorg som skal sikre systematisk arbeid med intern kontroll og
kvalitetsforbedring i helse og omsorgssektoren. Kvalitetsutvalget går igjennom prosedyrene innen
helse- og omsorg en gang i året. Dette skal sikre at prosedyrene er oppdatert. Kommunen har ikke
kvalitetsindikatorer for demenstjenestetilbudet innen helse og omsorg. Flere av de ansatte innen helse
og omsorg har hevdet at det er vanskelig å måle kvalitet. Kommunen mangler også en plan for
forbedring av kvaliteten på behandling av unge brukere med demens.
Demensplan 2020
Med bakgrunn i brukeres og pårørendes behov, og ny kunnskap har demensplan 2020 utarbeidet
seks strategiske grep som skal være på plass i demenstjenestetilbudet til kommunene innen 2020.

1. Selvbestemmelse, involvering og deltakelse
Vi vurderer at Færder kommunes tjenestetilbud til brukere med demens har noen mangler for å oppnå
Demensplan 2020 sitt strategiske grep om selvbestemmelse, involvering og deltakelse. Kommunen
mangler kvalitetsindikatorer for behandlingen av brukere med demens innen pleie- og
omsorgssektoren. Ifølge demensplanen skal kommunene utarbeide kvalitetsindikatorer basert på
bruker- og pårørendeerfaringer. Vi anbefaler at kommunen bør opprette en brukerskole som skal gi
informasjon og kunnskap om demens for pasienter og brukere med demens. Demensplan 2020 har
som mål at alle kommuner skal ha opprettet en brukerskole for personer med demens innen 2020.

2. Forebygging
Vi vurderer at kommunens tjenestetilbud til brukere med demens samsvarer med målene Demensplan
2020 har satt for forebyggende tiltak. Kommunen har gjennomført tiltak for å forebygge fall og
hoftebrudd, videreutviklet bruken av velferdsteknologi, tilrettelagt for at innbyggerne kan bo hjemme
lengst mulig og gi lavterskeltilbud for råd og veiledning. Hjemmetjenesten har også gjennomført
forebyggende tiltak i form av ernæringskartlegging og fysioterapi i hjemmet.

3. Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose
Vi vurderer at kommunens tjenestetilbud til brukere med demens delvis samsvarer med målene
Demensplan 2020 har satt for diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose. Fastlegen avklarer
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diagnose for demens og henviser videre ved behov. Demenspoliklinikken kan gjøre en utvidet
utredning for avklaring av diagnose og hjelpebehov. Brukere med demens får tilbud om
demenskoordinator og individuell plan, samt at kommunens demenstjenestetilbud opererer etter
BEON-prinsippet (beste effektiv omsorgsnivå). Noen brukere med demens og pårørende i kommunen
mener at oppfølgingen etter diagnosesettingen har vært manglende. Vi anbefaler dermed at
kommunen bør gjennomføre en tettere oppfølging av personer med demens etter diagnostisering.
4. Aktivitet, mestring og avlastning
Vi vurderer at kommunens tjenestetilbud til brukere med demens har noen mangler for å oppnå
Demensplan 2020 sitt mål om aktivitet, mestring og avlastning. Kommunen har pårørendeskole,
samtalegrupper og flere tilrettelagte dagaktivitetstilbud til personer med demens, men kommunen
mangler en brukerskole. Samtidig ønsker brukere med demens og deres pårørende ifølge Færder
kommunes demensplan 2018-2021 et bedre avlastningstilbud og et mer fleksibelt dagsentertilbud. Vi
anbefaler dermed at kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak mer fleksible slik at de i større grad
samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.
5. Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud
Vi vurderer at kommunens tjenestetilbud til brukere med demens samsvarer med målene Demensplan
2020 har satt for pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud. Kommunen
har både bemannede og ubemannede omsorgsboliger tilpasset brukere med demens, samt at det
medisinske og helsefaglige tilbudet til personer med demens har blitt bedret.
6. Forskning, kunnskap og kompetanse
Vi vurderer at kommunens tjenestetilbud til brukere med demens samsvarer delvis med målene
Demensplan 2020 har satt for forskning, kunnskap og kompetanse. Ansatte som jobber med personer
med demens har fått grunnleggende opplæring om demens, og de har god kunnskap og kompetanse
om sykdommen. Vi stiller spørsmål ved kommunens kompetanse i hvordan de skal behandle unge
personer med demens. Vi anbefaler at kommunen bør øke sin kompetanse om hvordan unge med
demens bør behandles.
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4. Forsvarlig og effektivt
demenstjenestetilbud
4.1 Revisjonskriterier
I kapittel 4 besvarer vi problemstilling 3 "I hvilken grad sikrer kommunen at det gis et tilbud som er
forsvarlig og på beste effektive omsorgsnivå (lavest mulig nivå i omsorgstrappen) til demente?"
Revisjonskriteriene som er benyttet er sammenfattet i vedlegg 1.
En oppsummering av de sentrale revisjonskriteriene relevante for problemstillingen belyst i dette
kapittelet er:

 Demensplan 2015
 Demensplan 2020
 Færder kommunes demensplan 2018-2021

4.2 Omfang og bruk av tjenestetilbud
BEON-prinsippet utgangspunktet for vår tilnærming til spørsmålet om kommunen sikrer at det gis et
tilbud som er forsvarlig og på best mulig omsorgsnivå.6 BEON-prinsippet innebærer at tjenester skal
tildeles og ytes på "beste effektive omsorgsnivå". Prinsippet bygger på at kommunen skal tilby og yte
en trinnvis opptrapping av tjenester for den enkelte, slik at pasienten kan bo hjemme så lenge som
mulig, samtidig som at kommunen yter tjenestene så effektivt som mulig. BEON-prinsippet omfatter i
utgangspunktet tjenester i hele sykdomsforløpet fra forebyggende arbeid og aktivitetstilbud til
hjemmetjenester og tjenester i institusjon. Dette kapittelet vil redegjøre for omfang og bruk av de
forskjellige tjenestetilbudene i den trinnvise opptrappingen av tjenester, samt hvordan tildeling sikrer
effektiv ressursutnyttelse og tildeling av tjenester basert på brukernes egne behov og ressurser samtidig
som at tjenestetildelingen understøtter BEON-prinsippet.

Figur 2 Illustrasjon av omsorgstrappen.

6

BEON er en forkortelse for "beste effektive omsorgsnivå".
FÆRDER KOMMUNE, FORVALTNINGSREVISJON

52

4.2.1

Ulike typer tjenestetilbud til pasienter med demenssykdom

For fakta beskrivelse av hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger, institusjonsplasser, dagsenter og
andre typer tilbud til personer med demenssykdom viser vi til fakta beskrivelsene i kapittel 2

4.2.2

Velferdsteknologi

Færder kommune har fem teknologiområder som sine satsingsområder i perioden 2018-2021.
Velferdsteknologi bidrar til at pasienter med demenssykdom kan bo lenger i egen bolig ved at
teknologien bidrar til økt trygghet for pasienten selv og deres pårørende, samt at teknologien kan
frigjøre tid for hjemmetjenesten slik at kapasiteten i hjemmetjenesten øker.
Pasienter med demenssykdom i Færder kommune har siden 2010 fått tilbud om GPS. All bruk av
velferdsteknologi er samtykkebasert, og ved bruk av GPS er det pasientens pårørende som har
ansvar for å følge opp bruk av GPS. Dette skal sikre at pårørende kan ha oversikt over hvor pasienten
til enhver tid befinner seg. I intervju blir det fremhevet at dette er et godt tiltak som gir trygghet for
pasienten selv og deres pårørende. Men at det ved bruk av GPS er viktig med tidlig innsats slik at
pasienten tidlig i sykdomsforløpet blir vant med å bruke for eksempel GPS-klokke.
Elektronisk legemiddelstøtte er et prøveprosjekt i Færder kommune. Elektronisk legemiddelstøtte
innebærer bruk av elektroniske medisindispensere som varsler via lys og lyd etter forhåndsinnstilte
tidspunkt når medisinen skal tas. Dispenseren registrerer om bruker tar medisinen ut av dispenseren
og sender varsel til helsepersonell dersom medisinen ikke tas ut. Teknologien tar sikte på bedre
legemiddeladministrering, større selvstendighet og redusert antall hjemmebesøk for hjemmetjenesten.
I intervju opplyses det om at kommunen ønsker at denne teknologien skal bidra til å øke kapasiteten i
hjemmetjenesten ved at behovet for administrering av legemidler reduseres. Det opplyses at denne
teknologien ikke egner seg for pasienter sent i demensforløpet, men kommunen vurderer at denne
teknologien kan hjelpe pasienter som er tidlig i demensforløpet med riktig medisinering og at riktig
medisinering kan bidra til at pasienter med demenssykdom kan bo hjemme lengre.
Kommunen har i lengre tid tilbudt trygghetsalarmer som et lavterskeltilbud til pasienter med
demenssykdom. Trygghetsalarmer defineres ikke som helsehjelp og tilbys til selvkost til pasientene.
Kommunen skal i 2019 skifte ut de ca. 400 trygghetsalarmene de disponerer, og skal nå tilby mobile
trygghetsalarmer til pasienter med demenssykdom. Disse alarmene fungerer både som en GPS og
som trygghetsalarm og kan brukes utendørs da disse trygghetsalarmene ikke er koblet opp mot en
"base" i pasientens hjem.
Færder kommune benytter også digitalt tilsyn. Digitalt tilsyn omtales også som sensorteknologi eller
passiv varsling og kan bestå av ulike sensorer som sengematter/sensorlaken som registrerer fravær
fra seng, bevegelsessensor i rom som detekterer bevegelse, døralarm som varsler ved passering og
falldetektor som registrerer brå bevegelser etterfulgt av stillstand med mer. Varsling og alarmer går så
til tjenesten eller kommunens responstjeneste. I strategi for velferdsteknologi oppgir kommunen at
denne teknologien kan bidra til trygghet, færre pasientskader og mer kostnadseffektiv
tjenesteproduksjon.
I intervju blir det fremhevet at digitalt tilsyn primært blir brukt på institusjonene. Hvem og hvilke rom som
utstyres eller aktiveres med velferdsteknologi er behovsprøvd og samtykkebasert. I intervju blir det
fremhevet at det er utfordringer ved å drifte denne teknologien, og å sikre at ansatte har kompetanse
på bruk av velferdsteknologi. Det oppgis at kommunen har fokus på opplæring i egenregi, samt at
leverandørene av teknologiene har eget opplæringsprogram.
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4.3 Effektiv ressursutnyttelse ved tildeling av hjemmebaserte og
institusjonsbaserte tjenester til personer med demens
I Færder kommune er det tjenestekontoret som behandler søknader og tildeler tjenester.
Tjenestekontoret er delt inn i tre områder, herunder helse og omsorg, barn og unge og rus og psykisk
helse. Det er totalt syv ansatte på tjenestekontoret som behandler søknader og tildeler tjenester
innenfor helse og omsorg.
Hver enkelt saksbehandler på tjenestekontoret har delegert vedtaksmyndighet. I intervju ble det
fremhevet at når en tildeler tjenester med begrensede plasser, for eksempel langtidsplasser på
institusjon, tas disse sakene ofte opp i kollegiet. Tjenestekontoret har også et diskusjonsfora som brukes
til å diskutere vanskelige og krevende søknader/saker.

4.3.1

Saksbehandling korttidsopphold

Henvendelser/søknader om korttidsopphold klargjøres og fordeles til saksbehandler i
saksfordelingsmøter. Den enkelte saksbehandler har ansvar for å overholde saksbehandlingstid på 4
uker, og sende ut forvaltningsmelding (foreløpig svar) ved behov.
Saksbehandler skal avklare om søker selv har underskrevet søknaden, og om vedkommende ønsker
tjenesten. Søknad bør være underskrevet av søkeren – dersom ikke må det avklares hvorfor. Parter i
saken må avklares; samtykkekompetanse/nærmeste pårørende/eventuell fullmektig eller hjelpeverge.
Saksbehandler skal innhente nødvendige opplysninger om brukers behov for regelmessige
institusjonsopphold, og bruke internt kartleggingsskjema som verktøy. Saksbehandler skal også
kartlegge hva søker/part i saken ønsker selv i forhold til tjenester og utformingen av tjenestetilbudet.
Søkers/parters ønsker skal dokumenteres av saksbehandler. Omfanget av nødvendige opplysninger
skal vurderes av den enkelte saksbehandler i hver sak. Opplysninger kan innhentes fra
søknadsskjema, direkte kontakt med søker og pårørende/hjelpeverge i hjemmebesøk, telefonsamtale
eller på kontoret, informasjon fra lege eller sykehus, interne eller eksterne samarbeidspartnere og fra
eventuelle tidligere saksbehandling.
Søker om korttidsopphold skal gis informasjon, råd og veiledning om sine rettigheter og plikter (regler
for saksbehandling, gjeldende lovverk og vanlig praksis i aktuell sak). Informasjon og veiledning om
andre aktuelle tjenestetilbud i kommunen med tilhørende søknadsskjema skal også gis av
saksbehandler.
Saksbehandler skal vurdere sakens opplysninger opp imot vilkårene i helse- og
omsorgstjenesteloven. Før innvilgelse av rulleringsopphold/korttidsopphold i institusjon, skal
saksbehandler drøfte saken med kollegaer. Omfanget vurderes opp mot søkers behov og ønsker.
Dersom nødvendig og forsvarlig helsehjelp kan gis på annen måte, kan søknad avslås.
Et vedtaksbrev skal inneholde en konkretisering om hvilke tilbud som skal gis, herunder frekvens,
første opphold eventuelt tidsbegrensning og sted. I besvarelsen skal saksbehandler redegjøre for
faktiske forhold i saken og for utøvelse av skjønn, samt for formålet med oppholdet. I det skriftlige
vedtaket til søker gis informasjon om lovhjemmel, klageadgang, hjelp til å fremsette klagen og
innsynsrett.

4.3.2

Saksbehandling ved søknad om lovpålagte helse- og omsorgstjenester

Henvendelser/søknader om lovpålagte helse- og omsorgstjenester klargjøres og fordeles til
saksbehandler i saksfordelingsmøter. Den enkelte saksbehandler har ansvar for å overholde
saksbehandlingstiden på 21 dager, og sende ut forvaltningsmelding ved behov.
Saksbehandler skal avklare om søker selv har underskrevet søknaden, og om vedkommende ønsker
tjenesten. Søknad bør være underskrevet av søkeren – dersom ikke må det avklares hvorfor. Parter i
saken må avklares; samtykkekompetanse/nærmeste pårørende/eventuell fullmektig eller hjelpeverge.
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Saksbehandler skal innhente nødvendige opplysninger om brukers behov for regelmessige
institusjonsopphold, og bruke internt kartleggingsskjema som verktøy. Saksbehandler skal også
kartlegge hva søker/part i saken ønsker selv i forhold til tjenester og utformingen av tjenestetilbudet.
Søkers/parters ønsker skal dokumenteres av saksbehandler. Omfanget av nødvendige opplysninger
skal vurderes av den enkelte saksbehandler i hver sak. Opplysninger kan innhentes fra:
søknadsskjema, direkte kontakt med søker og pårørende/hjelpeverge i hjemmebesøk, telefonsamtale
eller på kontoret, informasjon fra lege eller sykehus, interne eller eksterne samarbeidspartnere og fra
eventuelle tidligere saksbehandling.
Saksbehandler skal vurdere innhentede opplysninger opp imot vilkår i aktuelle lover og kriterier som
gjelder for den aktuelle tjenesten det søkes på. Før innvilgelse av enkelte tjenester, drøftes saken med
kollegaer. Omfanget til tjenesten vurderes opp imot søkers behov og ønsker. Dersom vilkårene i
aktuell lov/kriterier ikke oppfylles, gis avslag.
I vedtaksmelding skal det konkretiseres hvilke tilbud som gis. Saksbehandlers begrunnelse skal
henvise til lovhjemmel, beskrive faktiske forhold i saken og redegjøre for utøvelse av skjønn. I det
skriftlige vedtaket til søker skal informasjon gis om lovhjemmel, klageadgang, hjelp til å fremsette
klagen og innsynsrett.

4.3.3

Tildelingskriterier for omsorgsbolig

Tildelingskriterier for omsorgsbolig med bemanning
For å få tildelt omsorgsbolig med bemanning må søker ha fast bostedsadresse i Færder kommune.
Søker må også ha behov for bistand/assistanse på flere områder. Kartlegging av nåværende bolig,
samt hjelpebehov legges til grunn for behovsprøvingen. Søkere som har behov for tjenester gjennom
store deler av døgnet prioriteres til denne typen omsorgsbolig. Tildeling av bolig skal sette søker i
bedre stand til å ivareta egenomsorg.
Tildelingskriterier for omsorgsbolig uten bemanning
Søkere må ha fast bostedsadresse i Færder kommune. Tilrettelegging av nåværende bolig, eller
anskaffelse av bolig på det private markedet, skal være vurdert før tildeling av omsorgsbolig.

4.3.4

Tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester

Formålet er å ivareta pasient/brukers grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets
egenverd og livsførsel, samt å gi et samordnet helse- og omsorgstilbud hvor den enkelte føler trygghet
og som ivaretar medvirkning, livskvalitet og rettssikkerhet. Oppholdet skal bidra til en aktiv og
meningsfull hverdag for pasientene/brukerne.
I forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem heter det at forhold som må være utredet før
søknad om langtidsopphold kan vurderes er pleie- og omsorgsbehovet, søkers eget ønske om
langtidsopphold, svikt i egenomsorg på grunn av demens og familieforhold og nettverk.
Oppdaterte helseopplysninger og vurderinger fra fastlege, sykehjemslege og eventuelt
spesialisthelsetjeneste skal vektlegges i utredningen.
Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester
Kommunen skal tilby langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som
kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Kriteriene for tildeling er:
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-

Pasienten har et omfattende bistandsbehov

-

Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv

-

Behovet for helsetjenester, pleie- og omsorg på et forsvarlig nivå kan ikke dekkes i eget
hjem. Øvrige kommunale tjenester og bruk av velferdsteknologi bør være utprøvd og
vurdert, men funnet utilstrekkelig

Kriterier for rett til ventevedtak
Pasienter og brukere som kan være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at
vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold gis vedtak om rett til
å stå på venteliste
Vurderingskriterier:
-

Pasienten har et omfattende bistandsbehov

-

Pasienten er varig ute av stand til å ta vare på seg selv

-

Behovet for helse- og omsorgstjenester, pleie- og omsorgs på et forsvarlig nivå kan dekkes
i eget hjem

Kommunen skal til enhver tid ha oversikt over hvilke personer som har behov for langtidsplass i
institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester ved at det er fattet
ventevedtak om dette. Den pasienten/brukeren som har størst behov prioriteres uavhengig av
venteliste. Det gjelder ingen frister for hvor lenge man kan stå på venteliste. Kommunen kan, etter en
individuell vurdering, vurdere å sette frist for tildeling av plass.
Dersom kapasiteten tillater det, tilstrebes det at ektepar eller samboere får bo sammen på institusjon.
Det forutsettes at begge ektefeller/samboere har et omfattende behov for helse- og omsorgstjenester,
men at ikke nødvendigvis begge fyller kriteriene for vedtak om langtidsopphold fullt ut. Det vil for
begge ektefeller/samboere bli fattet vedtak om langtidsopphold.

4.3.5

BEON ved tildeling av tjenester

Færder kommune har som målsetting å prioritere tjenestene etter BEON prinsippet (best effektive
omsorgsnivå) med fokus på brukernes egne ressurser, og at hjelpen skal være hjelp til selvhjelp.
Videre er det en målsetting at trinnene i omsorgstrappen skal være så dype som mulig. Dette
innebærer rett tjeneste til rett tid. I prinsippet handler det om at tjenestemottaker skal stå lenger på
hvert trinn, før neste trinn i omsorgstrappen er nødvendig. Det opplyses om at kommunens utgifter til
en sykehjemsplass i gjennomsnitt er rundt 800 000 kroner i året når beboernes egenbetaling er
hensyntatt. Utgiftene til hjemmeboende som får hjelp fra kommunen, er til sammenligning rundt 160
000 kroner.
I prosedyrene for tildeling av tjenester i Færder kommune beskrives det hvordan helse- og
omsorgstjenestene skal tildeles. Det heter blant annet at saksbehandler skal vurdere omfanget av
tjenestetilbudet opp mot søkers behov og ønsker. I intervju forteller flere respondenter at
tjenestekontoret følger målsettingen om å tildele tjenester på beste effektive omsorgsnivå. Flere
fremhever at tjenestekontoret vurderer de laveste trinnene i omsorgstrappen, før en eventuelt tildeler
tjenester på høyere nivå. Fra intervju med tjenestene og tjenestekontoret fremgår det at alle kjenner til
målsettingen om tildeling av tjenester på best effektive omsorgsnivå, og at dette innebærer å tildele
tjenester på lavest mulig omsorgsnivå.
Det går fram av tjenestekontorets prosedyrer at den enkelte saksbehandler har ansvar for å innhente
opplysninger og kartlegge søkers hjelpebehov før vedtak fattes. I intervju blir det påpekt at å belyse
saken tilstrekkelig for å ha et godt beslutningsgrunnlag er sentralt for å tildele rett tjenester til rett tid.
Saksbehandlerne henter inn dokumentasjon om pasientens hjelpebehov fra aktuelle informanter, for
eksempel fastlege, sykehus, pårørende og demenspoliklinikken.
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Det følger av intervju at tjenestekontoret tilstreber å ha et oppstartsmøte med hver enkelt pasient, og
hvis det er nødvendig gjennomføres dette som et hjemmebesøk. Flere respondenter fremhever at det
ofte er behov for å involvere pårørende i oppstartsmøtet og kartleggingen av tjenestebehovet. I den
grad pasienter med demenssykdom har kommet langt i sykdomsforløpet er det gjerne pårørende som
i best grad kan beskrive hvilke hjelpebehov pasienten har.
Ovenfor har vi slått fast at det i Færder kommunes prosedyrer for tildeling av tjenester er et eget punkt
om brukermedvirkning hvor det heter tydelig at saksbehandler skal kartlegge hva søker/part i saken
ønsker selv i forhold til tjenestetilbud og utforming av tjenestetilbud. I prosedyrene heter det at denne
kartleggingen skal dokumenteres i saksopplysningene. I intervju ble det fremhevet at for pasienter med
demenssykdom, søker tjenestekontoret å ha en pårørendekontakt som kan kontaktes ved behov, og
som kan informere kommunen om brukerens preferanser. I tilfeller hvor brukere har kommet langt i
demensforløpet opplyses det at brukermedvirkning kan være krevende fordi pasienten er kognitivt
svekket, og derfor blir innspill fra pårørende vektlagt.
Det går frem av intervju at tildeling av tjenester til pasienter med demenssykdom kan være vanskelig,
og for denne pasientgruppen er det særlig viktig å ta hensyn til brukerens egne behov. Dette skyldes at
pasienter med demenssykdom som blir eksponert for nye miljøer kan reagere negativt på dette, og nytt
miljø kan bidra til å redusere funksjonsnivået til pasienter med demenssykdom. I intervju kommer det
frem at tjenestekontoret har en bevist forhold til dette. Videre mener respondenter på tjenestekontoret
at et ressurseffektivt tjenestetilbud i henhold til BEON-prinsippet veldig ofte samsvarer med hva som er
beste forsvarlig tjenestetilbud i tråd med brukernes egne behov. Dette skyldes at mange pasienter i
utgangspunktet ønsker å bo hjemme, og dette sammenfaller med målet om tjenestetildeling på lavest
mulig omsorgsnivå.

4.4 Vurderinger
Når det gjelder omfang og bruk av tjenestetilbud har vi ikke observert noen forhold som tilsier at
tjenestene kommunen tilbyr sine pasienter med demenssykdom ikke er forsvarlige.
Færder kommune har iverksatt tiltak for å veilede og avlaste pårørende ved at pårørende blir tilbudt
veiledning og støtte gjennom pårørendeskolen, demenspoliklinikken og fra demenskoordinatoren.
Videre fungerer dagsentertilbudet og rullerende korttidsplasser som et avlastningstiltak overfor de
pårørende. Vi vurderer at denne veiledningen og avlastningen kan bidra til at pasienter med
demenssykdom kan bo hjemme lengre ved hjelp av pårørende og hjemmetjenesten.
For at disse tiltakene skal være effektive, er det viktig med tidlig innsats overfor de pårørende. Dette
begrunnes med at jo tidligere pårørende får veiledning og tilbud om avlastning jo større er
sannsynligheten for at de makter å bo hjemme med pasienten, selv om dette selvfølgelig er subjektivt
og det er store variasjoner i enkelttilfeller. Vår undersøkelse viser at kommunen har fokus på tidlig
innsats ved at hjemmetjenesten sitt innsatsteam kartlegger pasientens behov, men i mange tilfeller er
kommunen avhengig av at pårørende selv tar kontakt for veiledning og avlastning. Derfor vurderer vi at
det er bra at kommunen har fokus på informasjonsformidling til sine innbyggere om tjenestetilbudet til
demenspasienter, og hvilke tilbud kommunen har overfor pårørende som bor hjemme med pasienter
med demenssykdom.
Færder kommune har et konkret dagsentertilbud til hjemmeboendepasienter med demens på
Bjønnesåsen og Støyten gård. Dette tilbudet fungerer også som et avlastningstiltak overfor pårørende
slik at pårørende settes i en situasjon hvor de for eksempel kan bo lengre hjemme med pasienten. Vi
vil trekke fram at det er positivt at kommunen har et eget dagsentertilbud til pasienter med
demenssykdom. Men undersøkelsen viser at dette dagsentertilbudet primært er rettet mot pasienter
som er bosatt i Nøtterøy, da pasienter som er bosatt på Tjøme i liten grad gis tilgang til dagsentertilbudet
på Støyten gård og Bjønnesåsen. Vi vurderer at kommunen i større grad må sikre at pasienter med
demenssykdom i hele kommunen får tilbud om et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for pasienter med
dette sykdomsbildet.
Videre stiller vi spørsmålstegn ved om kommunen i større grad kunne ha hatt mer variasjon i aktivitetsog dagsentertilbudene da kommunen opplyser om at ikke alle pasienter med demenssykdom
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nødvendigvis trives med/benytter seg av det nåværende aktivitetstilbudet. Dette er hensiktsmessig for
å avlaste pårørende og bidrar til at disse pasientene kan bo lengst mulig hjemme ved hjelp av pårørende
og hjemmetjenesten. Videre kan en utvidelse av åpningstidene på aktivitetssentrene være
hensiktsmessig. Revisjonen registrerer at pårørende og pasienter med demenssykdom savner et
aktivitet/avlastningstilbud på kveldstid og i helgene.
Når det gjelder velferdsteknologi vurderer vi at kommunen aktivt bruker og tilbyr velferdsteknologiske
løsninger til sine pasienter som et ledd for å blant annet legge til rette for at pasienter kan bo hjemme
så lenge som mulig og med det behandles på beste effektivt omsorgsnivå.
Undersøkelsen viser at hjemmetjenesten har fokus på tidlig innsats og redusering av sykdomsutvikling
ved å ha et rehabiliterende innsatsteam og fokus på kompetanseheving innenfor demenssykdommer
blant ansatte i hjemmetjenesten. Det er positivt at hjemmetjenesten har gjennomført et prøveprosjekt
med "demenslister" som kanskje kan gi pasienter med demenssykdom et bedre og mer tilrettelagt
tjenestetilbud. Dette kan igjen bidra til at pasienter med demens kan bo hjemme lengre.
Vår overordnede vurdering er at Færder kommune har en oppbygging og organisering av tjenester på
flere nivåer i omsorgstrappen som revisjonen vurderer bidrar til at kommunens tjenester leveres i
samsvar med prinsippet om beste effektive omsorgsnivå. Vi vurderer at Færder kommune har
tilstrekkelige klare og tydelige rutiner som sikrer at tjenestene som tildeles er tilpasset brukerens egne
behov. Vi anser det spesielt hensiktsmessig at søknadskontoret prioriterer å fysisk møte pasienter og
deres pårørende for å sikre et helhetlig beslutningsgrunnlag før vedtak fattes.
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5. Dimensjonering av pleie- og
omsorgstjenestene for fremtiden
5.1 Revisjonskriterier
I dette kapittelet vil vi besvare problemstilling 4: "Hvordan planlegger kommunen dimensjonering av
pleie- og omsorgstjenestene for demente i fremtiden?"
Revisjonskriteriene som er benyttet er sammenfattet i vedlegg 1.
En oppsummering av de sentrale revisjonskriteriene relevante for problemstillingen belyst i dette
kapittelet er:






Demensplan 2015
Demensplan 2020
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsedirektoratets rapport "andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger nasjonalt
velferdsteknologiprogram".

5.2 Kommunens utredninger og planarbeid
5.2.1

Overordnede kommunale utredninger og planer

Befolkningsutviklingen blir satt på dagsorden i kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 og 20192022. I kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 påpekes det at befolkningsutviklingen er helt
sentral for økonomiplanleggingen i kommunen. Kommunen analyserer befolkningsutviklingen med
bakgrunn i Statistisk sentralbyrås framskrivninger for Nøtterøy og Tjøme kommune
(mellomalternativet). Det påpekes i handlingsdelen at framskrivningstallene for kommunen viser en
lavere befolkningsvekst enn for Vestfold og at det er en utfordring å sikre en positiv befolkningsvekst.
Også kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 vektlegger befolkningsutviklingen sin viktighet for
økonomiplanleggingen. De store etterkrigskullene og lengre levealder gir demografiske utfordringer
som påvirker aldersstrukturen. Befolkningsframskrivingene fra SSB viser at økningen blant de eldste
aldersgruppene vil fortsette også utover planperioden 2019-2022.
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Alder

Historisk
2010

Nå
2018

67-79
80-89
90+
Totalt

2478
1048
199
21864

3413
1082
277
26734

SSB fremskrevet, mellomalternativet (MMMM)
2020
2025
2030
2035
2040
3621
1142
266
26965

4082
1390
302
27583

4348
1831
335
28150

4588
2156
451
28597

4753
2384
619
28927

Tabell 1 Framskrivninger fra SSB mellomalternativet for befolkningsutviklingen i Færder kommune.
Utvalgte nøkkeltall fra kommuneplanens handlingsdel 2019-2022.
Tabellen over viser SSB sine framskrivninger for befolkningsutviklingen i kommunen frem til 2040. SSB
sine nyeste framskrivninger viser at tendensen med flere eldre og færre yngre forsterkes både lokalt for
Færder kommune og på landsbasis. Dette scenarioet erkjenner kommunen i handlingsdelen at de må
ta høyde for i økonomiplanleggingen, samtidig som målet om bedre balanse mellom aldersgruppene
ligger fast.
Dette scenarioet blir det tatt høyde for i handlingsdelen. For å videreføre en sunn kommuneøkonomi
med den skisserte demografiutviklingen forslår rådmannen å innføre finansielle handlingsregler.
Hensikten med handlingsreglene er å tilrettelegge for en sunn økonomi med handlefrihet.
Rådmannen foreslår følgende handlingsregler, med statusrapport på tilstand høsten 2018 og tiltak for å
nå målene:



Netto driftsresultat på minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter: Regulert budsjett 2018 tilsier netto
driftsresultat på -32 millioner kroner. Rådmannen vil gjøre driftsendringer og gjennomføre
driftsforbedrende tiltak for å nå målet innen 2022. I forslag til budsjett for 2019 legges det opp til en
driftsendring mht. kommunens netto driftsresultat på 20 millioner kroner, med anslått -12 millioner kroner
i netto driftsresultat.



Fondsreserve (disposisjonsfond) på minimum 5 % av kommunens brutto driftsinntekter til
enhver tid: Kommunen forventer at disposisjonsfondet vil utgjøre ca. 300 millioner kroner ved utgangen
av 2018, noe som tilsvarer 14 % av brutto driftsinntekter.



Rentesikringsfond som inngår i disposisjonsfondet som til enhver tid utgjør minst 0,5% av
kommunens samlede lånegjeld, eksklusiv gjeld til Husbanken knyttet til ordningen med startlån
og ubrukte lånemidler: Kommunen har rentesikringsfond på 23 millioner kroner per 2018, som tilsvarer
1% av kommunens gjeldsportefølge.



Egenfinansiering av investeringer på minimum 15% av ikke-rentable investeringer, korrigert for
merverdiavgift: Kommunen har et investeringsfond per 2018 på 100 millioner kroner. Kommunen
jobber med salg av tomter og områder som det ikke er hensiktsmessig for kommunen å eie.
Salgsinntektene vil bidra til å sikre kommunen egenfinansiering i fremtidige investeringer. I budsjettet for
2019 foreslås det egenfinansiering på 14 millioner kroner og i økonomiplanperioden 2019-2022 89
millioner kroner i egenfinansiering. Dette er ifølge handlingsdelen i henhold til handlingsregelen.



Gjeldsgraden tilknyttet ikke-rentable investeringer kan maksimalt utgjøre 75% av kommunens
driftsinntekter: Per oktober 2018 har kommunen en gjeldsgrad tilknyttet ikke-rentable investeringer ca.
65 % av kommunens brutto driftsinntekter. Med de planlagte investeringene i budsjettet, særlig
byggingen av ny Labakken skole, vil kommunen nå gjeldstaket i 2021. Salg av gamle skoletomter vil i
midlertid kunne redusere gjeldsgraden slik at kommunen er innenfor handlingsregelen.

Kommunen framhever samtidig at de vil satse på effektivisering, teknologi og tjenesteanalyser i tiden
fremover, noe som kan bidra til at kommunen yter bedre tjenester til lavere kostnader.
I kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 blir også befolkningsutviklingen tatt opp. Både Nøtterøy og
Tjøme har de siste årene hatt en fallende befolkningsvekst samtidig som befolkningsframskrivingene
indikerer en økende andel eldre. Det kommer frem av kommuneplanen at kommunen skal tilrettelegge for
at innbyggerne kan bo hjemme samtidig som kommunen skal ha et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og
tilrettelagte omsorgsboliger.
Kommuneplanene analyserer og planlegger ikke for sykdomsutviklingen innenfor demens. Samtidig er
utvikling av demenstilbudet et prioritert område i forslaget til handlingsplan for helse og omsorg i
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kommuneplanens handlingsdel 2019-2022. Ressursene til demenskoordinator, de ambulerende tjenestene
og hjemmeboende og omsorgsboliger foreslås økt. Samtidig foreslås det at aktivitetstilbudet til
hjemmeboende med demens utvides og at tilskuddet til tilrettelagte dagtilbudsplasser økes.

5.2.2

Kommunale utredninger og planer for helse og omsorg

Det nevnes i tjenesteanalysen fra 2017 for helse- og omsorgstjenesten i Nøtterøy kommune at det i de
senere årene har blitt utarbeidet utredninger og rapporter som har bidratt til styrings- og
planleggingsprosesser. Her nevnes særs "Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme" fra 2015 av Agenda Kaupang og "framtidens hjemmetjeneste – en
tiltaksplan" fra 2016.

Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme
I denne rapporten analyserer Agenda Kaupang det framtidige behovet for sykehjemsplasser i kommunene.
Agenda Kaupang beregner her på bakgrunn av SSBs framskrivning av økningen i antall eldre kommunenes
behov for helse- og omsorgstjenester frem til 2040. Tabellen under viser beregningene for noen utvalgte år
frem mot 2040 for Nøtterøy og Tjøme, som i dag utgjør Færder kommune.
2013

2018

2025

2030

2035

2039

Sykehjemsplasser
Boliger med heldøgns
omsorg eldre
Årsverk
hjemmesykepleie
Årsverk praktisk bistand
Tjøme kommune

157
10

170
11

199
13

232
15

266
17

298
19

58

63

73

85

98

109

34

37

43

50

57

64

Sykehjemsplasser

34

41

53

61

74

81

Boliger med heldøgns
omsorg eldre
Årsverk
hjemmesykepleie
Årsverk praktisk bistand

24

29

37

43

52

58

17

20

26

30

36

40

5

6

7

9

10

12

Nøtterøy kommune

Tabell 2 Beregnet behov for plasser og årsverk Nøtterøy og Tjøme kommune. Utvalgte nøkkeltall hentet fra
rapporten "Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme".
Del 2 går dypere inn på behovet for sykehjemsplasser med bakgrunn i dekningsgraden for 2015. Agenda
Kaupang vektlegger at kommunene ikke bør følge det beregnede behovet i tabell 2 grunnet bedre helse og
forventede endringer i levealder hos eldre. Det vises til to alternative utviklingsbaner for utviklingen av
sykehjemsplassene. Den første utviklingsbanen er å gradvis tilpasse seg Lier kommunes
sykehjemsdekning, som på i 2015 var 11% lavere enn Nøtterøy og 10% lavere enn Tjøme. Den andre
utviklingsbanen er å gradvis tilpasse seg Stjørdal kommunes sykehjemsdekning, som i 2015 var ca. 48% av
nivået i Nøtterøy og Tjøme. Dette innebærer en reduksjon i beregnet antall sykehjemsplasser og en
styrking av de hjemmebaserte tjenestene.
Agenda Kaupang anbefaler samtidig at dekningsgraden innenfor institusjon reduseres noe i årene fremover
samtidig som kommunene i større grad bruker korttidsopphold. Dette settes i sammenheng med medisinsk
utvikling og målet om at eldre skal få bo lengst mulig i egen bolig, noe som setter press på korttidsplassene.
Rapporten legger vekt på at de eldre i fremtiden vil leve lenger enn i dag og at behovet for omsorgstjenester
sannsynligvis vil komme senere i livsløpet.
Samtidig viser rapporten til demenssykdomsutvikling. Det påpekes at økt levealder sannsynligvis vil
medvirke til at flere utvikler demenssykdom. Studier viser at av pasienter med langtidsplasser utgjør
personer med demens over 80%. Disse pasientene har ofte også fem-seks kroniske sykdommer som
krever behandling og tett oppfølging. Det vektlegges også at det blir viktigere og viktigere å satse på
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egenmestringstiltak slik at de eldre klarer seg selv. Dette kan nås gjennom bevisst satsning på forebygging,
nye arbeidsmetoder og bruk av velferdsteknologi.

Framtidens hjemmetjeneste – en tiltaksplan
"Framtidens hjemmetjeneste – en tiltaksplan" er utarbeidet av Nøtterøy kommune. Tiltaksplanen viser til at
helse- og omsorgstjenestene i kommunen er under press grunnet blant annet den demografiske utviklingen.
Det vises til tre hovedutfordringer:

 Et stort antall utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke klarer å ta imot
 Økning i antall brukere i hjemmetjenesten
 Økt andel eldre i fremtiden, noe som vil sette tjenestene under press
Tiltaksplanen fremmer forslag som kan løse og/eller møte disse utfordringene på kort og lang sikt. Spesielt
tiltak som gir økt kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter og økt kapasitet i hjemmetjenesten
vurderes.
Kommunen viser i planen til forskning som viser at mange eldre vil bo hjemme så lenge som mulig.
Rapporten påpeker at dette er viktig for å utsette/redusere behovet for eldreboliger og sykehjemsplasser.
Samtidig vises det til forskning fra rapporten "ressursbruk og sykdomsforløp ved demens" som viser at
hjemmeboende med hjelp fra kommunen gir ca. 160 000 i utgifter i året. Kommunens egne beregninger
viser at kommunens utgifter til en sykehjemsplass er ca. 800 000 kroner i året.
Rapporten viser til utviklingstrekk innenfor demens. Forekomsten av demens er forventet å øke i takt med
økning i gjennomsnittlig levealder. Samtidig viser flere studier at andelen eldre med demens er på vei ned.
En studie viser en tendens i økende medianalder ved diagnosetidspunkt, fra 80 år i tidsintervallet 19791983 til 85 år i 2004-2008. Det vises videre til faktorer som kan redusere demensutviklingen, som
behandling av høyt blodtrykk, røykeslutt og annen forebygging av hjerte- og karsykdom. Samtidig er
demensutvikling påvirket av individuelle faktorer. Kommunen vektlegger at tidlig diagnostikk og individuell
intervensjon og forebygging viktig for å forebygge demens.
Rapporten viser utviklingen i sykehjemsplasser fra 2013 til 2016 i Nøtterøy kommune. I 2013 var det 157
disponible plasser til kommunens innbyggere. I 2016, med åpningen av Bjønnesåsen bo- og
aktivitetssenter, er det 170 disponible plasser. Det vises også til utviklingen i brukere av hjemmetjeneste.
Det økte fra 468 til 551 i løpet av 2015, en økning på 17,7%. Samtidig har antall trygghetsalarmer økt fra
300 til 350, en økning på ca. 16%. Trygghetsalarmanrop som medfører hjemmebesøk fra hjemmetjenesten
har økt med 122% i tidsrommet 2012-2015, og 37% fra 2014 til 2015.
Rapporten går videre gjennom det beregnede behovet for helse- og omsorgstjenester i Nøtterøy kommune i
rapporten "analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme".
Det kommer frem at denne beregningen ikke fanger opp konsekvenser av samhandlingsreformen, økt
pasientmengde i hjemmetjenesten, mer komplisert hjemmebehandling, rehabilitering og oppfølging. Dette
har konsekvenser for både kompetansen og antall årsverk som trengs for å gi nødvendig helsehjelp.
Samtidig legger rapporten til Agenda Kaupang frem tre utviklingsbaner for utviklingen av antall
sykehjemsplasser, som vist i tabellen under.
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Figur 3 Utviklingsbaner antall sykehjemsplasser. Hentet fra rapporten "Fremtidens hjemmetjeneste".
Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten mener at referansebanen basert på sykehjemsdekningen i
Nøtterøy og Tjøme i 2014 ikke er bærekraftig. Arbeidsgruppen anbefaler en gradvis tilnærming mot Lier
kommunes sykehjemsdekning, noe om innebærer en dreiing mot tjenester til hjemmeboende.
Arbeidsgruppen fremmer tiltak for å løse de kortsiktige utfordringene med økning i overliggerdøgn og press
på hjemmetjenesten, i tillegg til den langsiktige utfordringen med en dreiing mot en i større grad
hjemmebasert omsorgstjeneste:

 Styrke innsatsteamet
Ved å styrke innsatsteamet med 2,5 årsverk kan teamet ivareta overgangen fra sykehus og hjem eller
institusjon og hjem. Det påpekes i rapporten at dette er krevende overganger der pasienten kan ha fått
redusert helse. Dette kan gi trygghet for pasient og pårørende. Gevinster kan være redusert behov for
korttidsplasser, forebygging eller utsettelse av søknader angående langtidsplasser og mindre kostnader for
kommunen.
Det anbefales at innsatsteamet styrkes med en 50% ergoterapeutstilling (0,5 årsverk), som umiddelbart kan
gå inn og vurdere pasientens behov for hjelp og tilrettelegge med hjelpemiddel etter et akutt funksjonstap.
Hjelpemiddel og veiledning kan bidra til å begrense skadeomfanget.
Samtidig ser arbeidsgruppen et økt behov for hjemmerehabilitering grunnet venteliste for fysikalsk
behandling i hjemmet. Det foreslås at innsatsteamet får ansvar for hjemmerehabilitering da de kan ivareta
nye henvendelser og følge pasienten tett opp i den første perioden.

 Styrke ordinær hjemmetjeneste
Både befolkningsutviklingen og befolkningsframskrivingene, analysen fra Agenda Kaupang og kommunens
mål om å satse mer på en hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste indikerer at hjemmetjenesten må
styrkes i antall årsverk. Disse vurderingene skal drøftes i samarbeid med Tjøme kommune og tas med i
planleggingen av Færder kommune.

 Heldøgnsbemannede omsorgsboliger
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Hjemsengveien 15 er omgjort til en heldøgnsbemannet omsorgsbolig, noe som gjør det mulig å ivareta
beboere med et større funksjonstap. Ifølge arbeidsgruppen bør det være sykepleiere i omsorgsboligen som
kan ivareta komplisere behov innen observasjon, behandling og oppfølging. Arbeidsgruppen påpeker at det
kan etableres flere omsorgsleiligheter ved Gipø, noe som tas med videre i det videre planarbeidet i Færder
kommune.

 Øke andel korttidsplasser
Rapporten viser til at andelen korttidsplasser ved kommunens sykehjem er redusert da korttidssenger er
belagt med langtidspasienter. Tidligere erfaringer viser at 30% av sengene bør benyttes til korttidsopphold,
noe som kan gi få overliggerdøgn og god kapasitet til å dekke behovet for korttidsopphold for
hjemmeboende. Ved å etablere døgnbemanning i Hjemsengveien 9-11-13 i tillegg til 15 kan behovet for
langtidsplasser reduseres, noe som også frigjør kapasitet til korttidsplasser.

 Økt bruk av velferdsteknologi
Rapporten viser til en rapport fra Helsedirektoratet som viser at velferdsteknologi gir økt kvalitet for pasient,
pårørende og ansatte. Helsedirektoratets rapport peker på gevinster som økt trygghet og selvstendighet
hos pasienten og bedre arbeidsprosesser for ansatte.
Samtidig har kommunen iverksatt forebyggende tiltak:

 Fastlegesamarbeidet
Fastlege og pasientansvarlig sykepleier til multisyke eldre pasienter har møte 1-2 ganger i året, der man går
gjennom pasients tilstand og legemiddellisten. Her kan man fange opp symptomer på sykdom på et tidlig
tidspunkt og forebygge ytterlige sykdom. Det er også viktig i forhold til forebygging av demens slik at
pasienten får behandling for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og andre risikofaktorer for demens.

 Ernæringskartlegging
Mange eldre er underernærte, noe som kan svekke helsetilstanden og øke hjelpebehovet. Ved kartlegging
av ernæring hos pasienter med hjemmetjeneste kan kommunen tidlig fange opp og sette inn tiltak mot
endringer i ernæringen.

 Eldre og rus
Alkoholkonsum kombinert med sykdom og medisin kan ha negativ innvirkning på helsen. Informering om
dette kan bevisstgjøre de eldre og gi de mulighet til å ta kloke valg på egne vegne.

 Forebyggende fysioterapi/trening i hjemmetjenesten
Fysioterapien i hjemmetjenesten behandler og følger opp pasienter, med mål om behandling og
forebygging. Oppfølging kan foregå både individuelt og i grupper. Det påpekes at pasienter med kroniske
lidelser har et kontinuerlig og vedvarende behov for oppfølging for å forebygge sekundærlidelser og
ytterligere funksjonsfall og eventuelt bremse sykdomsutviklingen.

 Sjølystsenteret
Senteret gir aktivitetstilbud til eldre, blant annet svømming og trimgrupper.

Tjenesteanalyse
I 2017 ble det gjennomført en tjenesteanalyse for helse- og omsorgstjenesten i Nøtterøy kommune. Som de
overnevnte handlingsdelene i Færders kommuneplaner og Nøtterøy kommunes rapporter innen helse og
omsorg fokuserer tjenesteanalysen på den demografiske utviklingen med flere eldre. Tjenesteanalysen
vektlegger at det er viktig å planlegge tjenesteutviklingen slik at det er mulig å møte utfordringene som
kommer.
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Tjenesteanalysen viser til forskning som viser at behovet for kommunale tjenester forskyves lenger ut i
livsløpet. Videre viser analysen at Nøtterøy hadde en like stor andel driftsutgifter til beboere på institusjon
og hjemmeboende i 2016. Aktivisering og støttetjenester lå samtidig på ca. 5%. Videre viser det seg at
andelen ressurser til institusjonstjenester har økt fra og med 2013. Kommunen forklarer dette med
åpningen av Bjønnestoppen bo og aktivitetssenter og Smidsrød helsehus og innføringen av
samhandlingsreformen i 2012.
Tjenesteanalysen analyserer også dekningsgraden, som vil si andelen av befolkningen oppgitt per 1000
innbyggere innenfor ulike aldersgrupper. For hjemmetjenesten hadde Nøtterøy i 2016 en dekningsgrad for
aldersgruppen 69-79 på ca. 50 tjenestemottakere per 1000 innbyggere og ca. 300 tjenestemottakere per
1000 innbyggere for aldersgruppen 80+. I institusjon hadde Nøtterøy i 2016 en dekningsgrad på ca. 15%.
Tjenesteanalyser vektlegger at kommunen har utfordringer i forhold til bærekraft. Arbeidet med å dreie
tjenesteprofilen i retning av mer hjemmebaserte tjenester anbefales videreført. Kommunen vil prioritere
tjenester til hjemmeboende gjennom:










Forebyggende tiltak
Velferdsteknologi
Dagaktivitetstilbud
Rehabilitering og hverdagsmestring
Styrket kapasitet i tjenester til hjemmeboende
Omsorgsboliger med tilgjengelig bemanning
Involvering av frivillighet og pårørende
Pasientsikkerhet og systematisk forbedringsarbeid

Tjenesteanalysen anbefaler en gradvis tilnærming mot Lier kommunes nivå av sykehjemsdekning som
grunnlag for planarbeidet i Færder kommune.
Tjenesteanalysen vurderer videre kompetansen i helse- og omsorgssektoren. Her konkluderes det med at
helse- og omsorgssektoren har et økende behov for kompetanse og kapasitet. Kommunen legger vekt på
kompetanseutvikling i tjenestene og videreutvikling av strategiske kompetanseplaner i helse- og
omsorgsplanen som tiltak for å dekke fremtidens kompetansebehov.
Tjenesteanalysens datagrunnlag skal benyttes i det videre arbeidet med å utvikle planverket for helse- og
omsorgssektoren i den nye kommunen Færder. Kommunen skal også videreutvikle fokuset på systematisk
kvalitets- og forbedringsarbeid. Tjenesteanalysen legger sammen med kommuneplanen og politiske
føringer grunnlaget for arbeidet med helse- og omsorgsplanen for Færder kommune.

Vi Setter kurs – kvalitet i Færder kommunes helse- og omsorgstjeneste
Helse- og omsorgsplanen "Vi Setter kurs – kvalitet i Færder kommunes helse- og omsorgstjeneste" bygger
videre på samfunnsmålet for helse fra kommuneplanens samfunnsdel. Målet er at innbyggerne opplever
kvalitet i helsetjenestene til kommunen og at man har en helse som bidrar til mestring og livskvalitet.
Kommunen har gjennomgått tallmateriale og framskrivninger, som peker på sentrale utfordringer for
bærekraften og kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i kommunen:








Økt etterspørsel etter tjenester grunnet demografisk utvikling
Flere får demenssykdom som følge av økt levealder
Flere vil leve med kroniske sykdommer og gi utfordringer for kapasitet og kompetanse
Flere unge har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse
Knapphet på kvalifisert arbeidskraft gir utfordring med rekruttering av helsepersonell
Forventninger hos brukere og pasienter gir utfordringer i forhold til faktisk tilbud
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Det fremkommer av planen at kommunen vil dreie tjenesteprofilen i retning av mer forebyggende og
rehabiliterende aktiviteter, noe som støtter opp om innbyggernes ønske om å bo hjemme og mestre
hverdagslivet på egen hånd så lenge som mulig. Dette er i tråd med anbefalingene fra de overnevnte
rapportene og tjenesteanalysen innen helse og omsorg i Nøtterøy kommune.
Helse- og omsorgsplanen har fire delmål. Det første delmålet er at kommunen skal satse på forebyggende
tiltak. Her vil kommunen satse på blant annet forebygging av fall, videreutvikle bruken av velferdsteknologi,
tilrettelegge for at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig og gi lavterskeltilbud for råd og veiledning.
Kommunen vil også planlegge for et aldersvennlig samfunn, satse på tiltak som fremmer livsmestring og
fremme sosiale arenaer som reduserer ensomhet.
Det andre delmålet er at kommunen tilbyr pleie, omsorg og behandling. Kommunen har her som mål å
styrke kompetanse og kapasitet i tjenestene til hjemmeboende og videreutvikle korttidsbehandlingstilbudet.
Man vil også legge til rette for pleie, omsorg og behandling i hjemmet samtidig som man vil etablere
løsninger for digitalt tilsyn hos hjemmeboende. Kommunen vil også etablere heldøgns botilbud for personer
med omfattende omsorgsbehov, for eksempel pasienter med kognitiv svikt.
Det tredje delmålet er at kommunens helse og omsorgstjenester gir rehabiliterende tjenester. Kommunen
har her tidlig og riktig innsats som hovedstrategi, der det blant annet tilbys hjemmerehabilitering og
individuelle og gruppebaserte tilbud. Kommunen vil utvide arbeids- og aktivitetstilbudet til hjemmeboende,
utvide dagrehabiliteringstilbudet og utvide ordningen med fysio- og ergoterapitjenester i hjemmet.
Kommunen vil satse på mestring i helse- og omsorgstjenestene.
Det fjerde delmålet er å tilby god og verdig pleie, omsorg og behandling til alvorlig syke og døende.
Kommunen vil her vektlegge en personsentrert omsorg, samtidig som kommunen vil bidra aktivt i forskning
på demens og demensomsorg.
Demensplan 2018-2021 er basert på utfordringer og strategiske grep i den nasjonale demensplanen og i
kommuneplanens samfunnsdel, og tilpasset lokale forhold og utfordringer på demensområdet i Færder
gjennom dialog med den lokale demensforeningen, fastlegene, fagmiljøet i sykehjemmene,
demenskoordinator og tjenestekontoret. Kommunen har også i arbeidet med demensplanen gjennomført tre
fokusgruppeintervjuer med demenssyke i en tidlig fase av sykdommen og pårørende til demenssyke i en
sen fase av sykdommen.
Kommunen har ikke sikre tall på hvor mange innbyggere i kommunen som er rammet av demenssykdom.
Kommunen antar at forekomsten er den samme som i landet for øvrig, noe som innebærer at 350 personer
har sykdommen. Rundt 100 personer med demenssykdom bor i institusjon. Samtidig får mange
demenssyke hjelp fra hjemmetjenesten. Om lag 50 nye personer rammes hvert år. Kommunen antar at
antall demenssyke i 2040 er 650 personer.
Demensplanen viser til nasjonale utfordringer i demensomsorgen, som langt på vei også gjelder for Færder:

 Tiden etter demensdiagnosen oppleves som et sort hull
 For sen diagnostisering og mangler i faglig oppfølging etter diagnose
 Behov for bedre tilrettelagte helse- og omsorgstjenester, aktivitetstilbud og støtte og avlastning for
pårørende

 Pasienter med demenssykdom opplever i liten grad at de involveres i avgjørelser som angår dem
Samtidig viser demensplanen til demenssyke tidlig i demensforløpet og pårørende til demenssyke sent i
forløpet sine erfaringer med demenstjenestetilbudet i Færder kommune. Dette er i tråd med de nevnte
nasjonale utfordringene.

Demensplanen viser til tiltak rettet mot utfordringene identifisert nasjonalt og lokalt. Brukerne i sykehjem
og brukere av de hjemmebaserte tilbudene vil inviteres med i utformingen av tiltaksplaner. Kommunen
vil utvikle modeller for organisering av hjemmetjenestetilbudet til personer med demens. Her vil
kommunen vurdere egne demenslister i hjemmetjenesten med fast og kompetent personell.
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Tjenestekontoret vil tilby personlig assistent i hjemmet. Kommunen vil også videreutvikle og utvide
fleksible og lett tilgjengelige avlastningstiltak. Kommunen vil her tilby utvidede åpningstider i
dagsentrene med helg- og nattåpent. Kommunen vil også dimensjonere bruken av kompetanse etter
innbyggernes behov og spesialisere kompetansebruken i institusjonene. Det vil også tilbys
støttegrupper til pårørende. Fastlegene og primærsykepleiere i hjemmetjenesten skal samarbeide
tettere.

5.3 Utredning og planlegging for ulike behandlingsformer og
tjenestetilbud for personer med demens

5.3.1

Hjemmetjenesten

Alle rapportene og planene til kommunen er samstemte i at kommunen må dreie tjenesteprofilen i retning
av de hjemmebaserte tjenestene for å møte økningen i antall eldre i fremtiden. Det innebærer også en
styrkning av hjemmetjenesten.
I "analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme" beregner
Agenda Kaupang hvor mange årsverk kommunene trenger innen hjemmesykepleien og praktisk bistand
(organisert under hjemmetjenesten) frem mot 2040. Tabellen under viser beregningene for noen utvalgte år
frem mot 2040 for Nøtterøy og Tjøme, som i dag utgjør Færder kommune. Beregningen er basert utfra
nivået til tjenesten i 2013 og utvikling av behov for pleie og omsorgstjenester i årene fremover.

2013

2018

2025

2030

2035

2039

Årsverk
hjemmesykepleie
Årsverk praktisk bistand
Tjøme kommune

58

63

73

85

98

109

34

37

43

50

57

64

Årsverk
hjemmesykepleie
Årsverk praktisk bistand

17

20

26

30

36

40

5

6

7

9

10

12

Nøtterøy kommune

Tabell 3 Beregnet behov for årsverk hjemmesykepleie og praktisk bistand Nøtterøy og Tjøme kommune.
Utvalgte nøkkeltall hentet fra rapporten "Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme".
"Framtidens hjemmetjeneste – en tiltaksplan" viser til at helse- og omsorgstjenestene i Nøtterøy kommune
er under press grunnet blant annet den demografiske utviklingen. Sommeren 2015 ble det iverksatt tiltak for
å demme opp for økningen i pasientmengden i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten ble tilført midler til å
sikre nødvendig kompetanse og til å ansette ekstra ressurser. Kommunen konkluderer i tiltaksplanen med
at tiltakene ikke gav tilstrekkelig effekt, økningen i pasientmengden holdt frem. Arbeidsgruppen bak
tiltaksplanen fremmer tiltak innenfor hjemmetjenesten for å løse den kortsiktige utfordringen med press på
hjemmetjenesten, i tillegg til den langsiktige utfordringen med en dreiing mot en i større grad hjemmebasert
omsorgstjeneste. Her foreslås det blant annet å styrke innsatsteamet og den ordinære hjemmetjenesten.
For mer informasjon om de foreslåtte tiltakene, se del 5.2.2.2.
Det påpekes samtidig i tiltaksplanen at den geriatriske pasienten har større behov for mer avansert hjelp og
behandling i hjemmet. Det gjør det nødvendig med en stor grad av sykepleierkompetanse og ansatte med
videreutdanning i ulike områder i hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten har utarbeidet en strategisk
kompetanseplan, med prioriteringer omkring hvilke videreutdanninger som tjenesten skal satse på.
Førsteprioriteten er "geriatrisk vurderingskompetanse". Dette begrunnes med at det blir flere mennesker
med demens og eldre med helseproblem av kompleks karakter.
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I Helse- og omsorgsplanen "Vi Setter kurs – kvalitet i Færder kommunes helse- og omsorgstjeneste"
fremkommer det at kommunen vil dreie tjenesteprofilen i retning av mer forebyggende og rehabiliterende
aktiviteter, noe som støtter opp om innbyggernes ønske om å bo hjemme og mestre hverdagslivet på egen
hånd så lenge som mulig.
Helse- og omsorgsplanen har fire delmål. Det første delmålet er at kommunen skal satse på forebyggende
tiltak. Her vil kommunen tilrettelegge for at innbyggere kan bo hjemme lengst mulig. Det andre delmålet er
at kommunen tilbyr pleie, omsorg og behandling. Kommunen har her som mål å styrke kompetanse og
kapasitet i tjenestene til hjemmeboende. Man vil også legge til rette for pleie, omsorg og behandling i
hjemmet. Det tredje delmålet er at kommunens helse og omsorgstjenester gir rehabiliterende tjenester.
Kommunen har her tidlig og riktig innsats som hovedstrategi, der det blant annet tilbys
hjemmerehabilitering. Samtidig vil kommunen vil utvide arbeids- og aktivitetstilbudet til hjemmeboende og
utvide ordningen med fysio- og ergoterapitjenester i hjemmet. Det fjerde delmålet er å tilby gode og verdig
pleie, omsorg og behandling til alvorlig syke og døende. Kommunen vil her vektlegge en personsentrert
omsorg og legge til rette for en verdig avslutning på livet, i eget hjem for dem som ønsker det.
I demensplanen, en delplan til helse- og omsorgsplanen, kommer det frem at kommunen vil utvikle modeller
for organisering av hjemmetjenestetilbudet til personer med demens. Her kommer det frem at kommunen vil
vurdere egne demenslister i hjemmetjenesten med fast og kompetent personell. Samtidig vil kommunen vil
legge til rette for et tettere og mer systematisert samarbeid mellom primærsykepleierne i hjemmetjenesten
og fastlegene rundt den demenssyke og pårørende. Brukeren av hjemmetjenesten skal også inviteres med
i utformingen av brukerens tjenestetilbud fra hjemmetjenesten.
Kommunen har satt et mål om at minst 75% av pasientene med hjemmesykepleietjenester har BMI i
samsvar med nasjonale anbefalinger. Man vil her rapportere status på BMI to ganger i året i tillegg til å
bidra i utvikling av innovative spisehjelpemidler for å sikre god ernæring. Samtidig vil kommunen gjennom
kompetanseheving forebygge og håndtere atferdspsykiatriske symptomer ved demens i hjemmet. Dette
skal bidra til å redusere bruken av uhjemlet tvang. Samtidig skal ansatte som yter tjenester til personer med
demens sikres grunnleggende opplæring i demens. Miljøterapeutiske metoder og personsentrert omsorg
skal implementeres i alle tjenester til demenssyke.
Som nevnt kommer det frem i demensplanen at kommunen vil utvikle modeller for organisering av
hjemmetjenestetilbudet til personer med demens. Her vurderer kommunen egne demenslister.
Hjemmetjenesten har i et prosjekt i Breidablikk sone i 2018 prøvd ut en slik demensliste. Dette har munnet
ut i en prosjektrapport om prosjektet. Mandatet til prosjektet var å gi praktisk og tilrettelagt oppfølging av
pasienter med demenssykdom ved bruk av personsentrert omsorgsmodell, kunnskap om
demenssykdommer og tilnærmingsmåter. En målsetting ved prosjektet har vært å tilrettelegge tjenester for
den enkelte pasient og deres pårørende samt å bidra personsentrert omsorg. I prosjektrapporten kommer
det frem at utfører i hjemmetjenesten har fått mer tid til oppfølging av pasientene. Færre pleiere har skapt
trygghet og forutsigbarhet for pasienten. Oppfatningen til arbeidsgruppen bak prosjektrapporten er at det er
behov for demenslister og demensteam i hjemmetjenesten for å ivareta pasienter med demens og deres
pårørende. Demenslister bør videreføres med tilførsel av ressurser, på tvers av sonene i hjemmetjenesten.
Samtidig mener arbeidsgruppen at kriteriene for å bli satt på demenslisten er for streng, og at flere
pasienter med demens bør få ta del i tilbudet.

5.3.2

Institusjonsplasser

"Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme" beregner
det framtidige behovet for sykehjemsplasser i kommunene. Tabellen under viser beregningene for noen
utvalgte år frem mot 2040 for Nøtterøy og Tjøme, som i dag utgjør Færder kommune. Beregningen er
basert utfra nivået til tjenesten i 2013 og utvikling av behov for pleie og omsorgstjenester i årene fremover.
2013

2018

2025

2030

2035

2039

Sykehjemsplasser
Tjøme kommune

157

170

199

232

266

298

Sykehjemsplasser

34

41

53

61

74

81

Nøtterøy kommune
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Tabell 4 Beregnet behov for sykehjemsplasser Nøtterøy og Tjøme kommune. Utvalgte nøkkeltall hentet fra
rapporten "Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme".
Agenda Kaupang påpeker imidlertid at kommunene ikke bør følge denne framskrivningen grunnet bedret
helse og forventede endringer i levealder hos eldre. Det vises som nevnt i del 5.2.2.1 til alternative
utviklingsbaner som medfører en reduksjon i beregnet antall sykehjemsplasser frem mot 2040. Den ene
utviklingsbanen er å gradvis tilpasse seg Lier kommunes sykehjemsdekning, som i 2015 var 11% lavere
enn Nøtterøy og 10% lavere enn Tjøme. Den andre utviklingsbanen er å gradvis tilpasse seg Stjørdal
kommunes sykehjemsdekning, som i 2015 var ca. 48% av nivået i Nøtterøy og Tjøme.
Rapporten ser også på hvordan samarbeid og kommunesammenslåing kan påvirke sykehjemstjenestene.
Det vurderes ikke å være et behov for samarbeid om basistjenester ved stabilt behov. Spesialplasser i form
av korttid eller demens som utgjør et felles behov for kommunene kan med fordel vurderes utbygd på tvers
av kommunene. Videre vurderes det å være et behov for samarbeid om spesialiserte tjenester og
kompetanse, for eksempel innen tilbud rettet mot yngre mennesker med demenssykdom. Behovene for
utvidet samarbeid kan ifølge rapporten enten løses gjennom kommunesammenslåing eller ulike
samarbeidsmodeller.
"Framtidens hjemmetjeneste – en tiltaksplan" viser til at helse- og omsorgstjenestene i kommunen er under
press. Samtidig erfares det at det er et stort press på langtidsplassene i sykehjem. Styrking av
innsatsteamet i hjemmetjenesten, en generell styrking av hjemmetjenesten, økt bruk av velferdsteknologi
og flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger vurderes her å være hensiktsmessige tiltak som kan redusere
presset på institusjonsplassene i fremtiden. For mer informasjon om disse foreslåtte tiltakene, se del
5.2.2.2.
Arbeidsgruppen som har utarbeidet tiltaksplanen mener at det ikke er bærekraftig å følge Agenda
Kaupangs beregnede behov for sykehjemsplasser, både i forhold til investering i nye sykehjem og
bemanning. Arbeidsgruppen anbefaler en gradvis tilnærming mot Lier kommunes sykehjemsdekning, noe
om innebærer en reduksjon i kommunens sykehjemsdekning på 11% fra Nøtterøys og 10% fra Tjømes nivå
i 2015. Dette anbefales også i tjenesteanalysen for helse- og omsorgstjenesten i Nøtterøy kommune fra
2017. Samtidig vektlegges det at kommunen må investere i nødvendige omsorgsboliger og
institusjonsplasser.
I demensplanen, en delplan til helse- og omsorgsplanen, kommer det frem at det skal etableres "eldreråd" i
avdelingene på sykehjemmene. Pasienter og pårørende skal delta i utviklingen av den enkelte pasients
tiltaksplaner. Samtidig skal hvert rom ha lett tilgjengelig informasjon om saksbehandlingsrutiner,
klageadgang og oversikt over hvem som har ansvar for behandling og omsorg. Kommunen har satt et mål
om at minst 75% av beboerne i sykehjemmene har BMI i samsvar med nasjonale anbefalinger. Kommunen
vil her rapportere status på BMI to ganger i året i tillegg til å bidra i utvikling av innovative spisehjelpemidler
for å sikre god ernæring. Samtidig vil kommunen gjennom kompetanseheving forebygge og håndtere
atferdspsykiatriske symptomer ved demens i institusjon. Dette skal bidra til å redusere bruken av uhjemlet
tvang. Samtidig skal ansatte som yter tjenester til personer med demens sikres grunnleggende opplæring i
demens. Miljøterapeutiske metoder og personsentrert omsorg skal implementeres i alle tjenester til
demenssyke.

5.3.3

Omsorgsboliger

I rapporten "Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme"
beregnes det framtidige behovet for omsorgsboliger med heldøgns omsorg for eldre i kommunene.
Tabellen under viser beregningene for noen utvalgte år frem mot 2040 for Nøtterøy og Tjøme, som i dag
utgjør Færder kommune. Beregningen er basert utfra nivået til tjenesten i 2013 og utvikling av behov for
pleie og omsorgstjenester i årene fremover.
2013

2018

2025

2030

2035

2039

10

11

13

15

17

19

Nøtterøy kommune
Boliger med heldøgns
omsorg eldre
Tjøme kommune
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Boliger med heldøgns
omsorg eldre

24

29

37

43

52

58

Tabell 5 Beregnet behov for boliger med heldøgns omsorg eldre Nøtterøy og Tjøme kommune. Utvalgte
nøkkeltall hentet fra rapporten "Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg,
Nøtterøy og Tjøme".
I "framtidens hjemmetjeneste – en tiltaksplan" legges det vekt på at tilrettelagte omsorgsboliger med ulik
grad av tjenester, bemanning, aktiviteter og servicetilbud er et viktig alternativ til eldre som vurderer å flytte
fra sitt eget hjem. Flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger kan bidra til å øke tilbudet til pasienter med
mild eller moderat kognitiv svikt som ikke kan bo hjemme lenger grunnet utrygghet. Heldøgnsbemannede
omsorgsboliger blir også vurdert som et tiltak for å løse de kortsiktige utfordringene med press på
hjemmetjenesten og overliggerdøgn på sykehus i tillegg til den langsiktige utfordringen med en dreiing mot
en mer hjemmebasert omsorgstjeneste. Arbeidsgruppen bak rapporten foreslår at det etableres
døgnbemanning i Hjemsengveien 9-11-13, noe som kan redusere behovet for langtidsplasser, og noe som
også frigjør kapasitet til korttidsplasser. Arbeidsgruppen påpeker også at det kan etableres flere
omsorgsleiligheter ved Gipø, noe som tas med videre i det videre planarbeidet i Færder kommune.
I 2017 ble det gjennomført en tjenesteanalyse for helse- og omsorgstjenesten i Nøtterøy kommune. Her
kommer det frem at kommunen blant annet vil prioritere tjenester til hjemmeboende med å satse på
omsorgsboliger med tilgjengelig bemanning. I demensplanen, en delplan til helse- og omsorgsplanen,
kommer det frem at kommunen vil etablere flere demenstilpassede omsorgsboliger, der noen har plass til
ektepar eller familier.

5.3.4

Dagtilbud og korttidsopphold

Det fremkommer av rapporten "analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg,
Nøtterøy og Tjøme" at antall korttidsplasser i alle kommunene ligger godt over Agenda Kaupangs
anbefalinger på 15-20% av kapasiteten i sykehjemmene. Samtidig anbefaler Agenda Kaupang at
dekningsgraden innenfor korttidsopphold økes noe i fremtiden. Dette settes i sammenheng med medisinsk
utvikling og målet om at eldre skal få bo lengst mulig i egen bolig, noe som legger press på
korttidsplassene.
Det vektlegges også at det blir viktigere og viktigere å satse på egenmestringstiltak slik at de eldre klarer
seg selv. Dette kan nås gjennom bevisst satsning på forebygging og nye arbeidsmetoder.
Hverdagsrehabilitering og aktivisering beskrives som viktige forebyggingstiltak. Avlastningstiltak som
dagtilbud og tidsbegrensende opphold utenfor hjemmet nevnes som viktige tiltak for at omsorgstrengende
kan fortsette å bo hjemme.
Det nevnes i "framtidens hjemmetjeneste – en tiltaksplan" at det sommeren 2015 ble iverksatt tiltak for å
demme opp for økningen i pasientmengden i helse- og omsorgstjenestene. Kommunen konkluderer i
tiltaksplanen med at tiltakene ikke gav tilstrekkelig effekt. Andelen pasienter som trengte langtidsopphold
eller lengre korttidsopphold holdt seg høyt. Dette gikk utover tilbudet til pasienter med behov for kortvarig
institusjonsopphold. Det vises til at andelen korttidsplasser ved kommunens sykehjem er redusert da
korttidssenger er belagt med langtidspasienter. Arbeidsgruppen foreslår at kommunen øker andelen
korttidsplasser som et tiltak for å løse de kortsiktige utfordringene med økning i overliggerdøgn på sykehus
og det økte presset på helse- og omsorgstjenestene. Det foreslås også at kommunen etablerer
døgnbemanning i Hjemsengveien 9-11-13, noe som kan frigjøre ytterligere kapasitet til korttidsplasser.
I tjenesteanalysen for helse- og omsorgstjenesten i Nøtterøy kommune fra 2017 vektlegges det at
kommunen vil prioritere tjenester til hjemmeboende i samband med dreiingen mot mer hjemmebaserte
omsorgstjenester. Dagaktivitetstilbudet nevnes her som en tjeneste kommunen vil prioritere. Samtidig vil
kommunen satse på forebyggende tiltak og rehabilitering og hverdagsmestring.
Det fremkommer av Helse- og omsorgsplanen at kommunen vil dreie tjenesteprofilen i retning av mer
forebyggende og rehabiliterende aktiviteter, noe som støtter opp om innbyggernes ønske om å bo hjemme
og mestre hverdagslivet på egen hånd så lenge som mulig. For å oppnå dette vil kommunen satse på tiltak
som fremmer livsmestring og sosial deltagelse. I tillegg vil kommunen satse på lavterskeltilbud for råd og
veiledning.
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Det kommer frem av demensplanen at kommunen vil utvide dagtilbudet. Utvide åpningstider for
dagsentrene, helg- og nattåpent dagsenter og drop-in dagsenter er noen alternativ som vurderes. I
demensplanen kommer det også frem at kommunen vil etablere flere korttidsplasser for demenssyke. Her
nevnes både utredningsplasser, avlastningsplasser og rulleringsplasser som alternativ. I forbindelse med
utarbeidelsen av demensplanen intervjuet kommunen pasienter med demenssykdom og pårørende. Her
kom det frem at dagsentertilbudet var lite fleksibelt med tanke på åpningstider. Samtidig ble det etterlyst et
bedre avlastnings- og rulleringstilbud.

5.3.5

Utnyttelse av velferdsteknologi

I rapporten "analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme"
vurderes det å være et behov for samarbeid mellom kommuner innenfor IKT, blant annet i forhold til
utbygging av velferdsteknologi. Det påpekes at velferdsteknologiutbygging krever stadig større krav til ITkompetanse. Dette behovet kan ifølge rapporten enten løses gjennom kommunesammenslåing eller ulike
samarbeidsmodeller mellom kommunene. Det påpekes også at velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet,
sikkerhet, aktivitet og styrket evne til å klare seg selv.
Dette påpekes også i "framtidens hjemmetjeneste – en tiltaksplan". Her vektlegges det at velferdsteknologi
kan bidra til at innbyggerne kan bo lenger i eget hjem. Samtidig kan det bidra til å redusere presset på
institusjonsplasser i årene fremover. Teknologien kan gi økt trygghet både for pasient og pårørende, i tillegg
til å gjøre det mulig for pårørende og kommunen å yte bistand ved behov. Velferdsteknologi kan også
frigjøre tid som helsepersonell kan bruke på pasientomsorg. Økt bruk av velferdsteknologi kan også bidra til
å løse de kortsiktige utfordringene med press på hjemmetjenesten og overliggerdøgn på sykehus i tillegg til
den langsiktige utfordringen med en dreiing mot en mer hjemmebasert omsorgstjeneste.
Det fremgår av tiltaksplanen at kommunen vil satse på velferdsteknologi for å forsterke effekten av
satsningen på hjemmetjenesten. Det skal gi trygge og sikre tjenester til hjemmeboende og understøtte de
ansatte i arbeidet. Satsingen er rettet mot individuelle trygghetspakker til beboere i omsorgsboliger og
beboere i eget hjem. Formålet er å gjøre det lettere, sikrere og tryggere å bo hjemme. Det påpekes
samtidig at det er viktig å styrke mulighetene for medisinsk overvåkingsutstyr i eget hjem. Ifølge
arbeidsgruppen som har utarbeidet tiltaksplanen sitt forslag til opptrappingsplan skal boligene i
Hjemsengveien få digitalt tilsyn i løpet av 2016 og 2017, mens nye omsorgsboliger ved Gipø og boligene i
Doktorgården skal få det i 2018 og 2019, etter etableringen av Færder kommune. Det fremgår videre at det
i løpet av våren 2016 vil utarbeides en kommunal strategi for innføring og bruk av velferdsteknologi i
Nøtterøy kommunes helse- og omsorgssektor, hvor det vil redegjøres nærmere om de foreslåtte tiltakene.
Helse- og omsorgstjenesten i Nøtterøy kommune gjennomførte i 2017 en tjenesteanalyse. Også her
vektlegges velferdsteknologi som et tiltak for å dreie helse- og omsorgstjenesten i retning av en mer
hjemmebasert omsorgstjeneste.
Velferdsteknologi er også et satsningsområde i helse- og omsorgsplanen "Vi Setter kurs – kvalitet i Færder
kommunes helse- og omsorgstjeneste". Her har kommunen en egen strategi for velferdsteknologi. Her er
målet at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020. Velferdsteknologi skal
prøves ut og tas i bruk når det bidrar til økt trygghet, selvstendighet og livskvalitet. Velferdsteknologi skal
støtte opp om innbyggernes ønske om å bo hjemme og mestre hverdagslivet på egen hånd. Kommunen vil
derfor videreutvikle bruken av velferdsteknologi. Kommunen vil utarbeide en årlig handlingsplan som vil
konkretisere tiltakene kommunene gjennomfører for å unytte velferdsteknologien i helse- og
omsorgstjenestene.

5.4 Velferdsteknologi
Det opplyses i intervju at Nøtterøy kommune i 2010 begynte å ta i bruk velferdsteknologi i helse- og
omsorgssektoren. I nasjonal sammenheng var kommunen tidlig ute. Kommunen har også siden 2010
hatt en rådgiver i kommunaldirektøren stab som bruker en stillingsbrøk på velferdsteknologi. Rådgiveren
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fungerer som koordinator som har oversikt over hvordan man jobber og prosessen med bruk av
velferdsteknologi. Velferdsteknologi beskrives av en respondent som et viktig tiltak for å folk til å bo
lenger hjemme, noe som er et viktig mål for Færder kommune. Respondenten mener velferdsteknologi
kan bidra til å flytte skjæringspunktet når det lenger ikke er forsvarlig å bo hjemme. Med bygging av nye
sykehjem har kommunen fokusert mye på institusjonene i bruken av velferdsteknologi. Det har vært
mindre fokus på hjemmeboende. Det er mye velferdsteknologi på demenssykehjemmet Bjønnesåsen,
hvor man har dørsensor, bevegelsessensor og smartgulv.
I Færder kommunes helse- og omsorgsplan 2018-2021 har kommunen en strategi for velferdsteknologi
i strategiperioden 2018-2021. Det overordnede målet er at velferdsteknologi skal være en integrert del
av tjenestetilbudet innen 2020. Velferdsteknologi skal videre understøtte innbyggerne i deres ønske om
å bo og leve aktive og selvstendige liv i egne hjem. Strategien presenterer kommunens satsning på
velferdsteknologi i strategiperioden. Strategien skal rulleres hvert fjerde år, og det skal utarbeides en
årlig handlingsplan i budsjettet som konkretiserer tiltakene.
Velferdsteknologistrategien identifiserer videre fem sentrale innsatsområder (delmål) som til sammen skal
bidra til en vellykket implementering av velferdsteknologi i strategiperioden:

 Kompetanse og samarbeid
Kommunen har som mål at medarbeiderne har tilstrekkelig kompetanse og samarbeider på tvers av
tjenenester og organisasjoner i implementeringen av velferdsteknologi. Kommunen vil her delta i
velferdsteknologiske nettverk, dele kunnskap og erfaring i relevante fora, delta i prosjekter og bruke
opplæringspakker for de ansatte.

 Brukermedvirkning og informasjon
Kommunen har her som mål å innføre nye teknologiske løsninger i tråd med brukernes behov og informere
brukerne om velferdsteknologi.

 Teknisk infrastruktur
Kommunen har her som mål at kommunen har nødvendig infrastruktur til å implementere
velferdsteknologiske løsninger.

 Effektivisering og gevinstrealisering
Kommunen har her som mål at kommunen innfører velferdsteknologi som bidrar til bedre kvalitet i
tjenestene, optimalisering av arbeidsprosesser, effektivisering av tjenestene og bedre ressursutnyttelse.

 Velferdsteknologiske løsninger/ satsningsområder
Kommunen har her som mål å følge helsedirektoratets anbefalinger i valg av løsninger, og har valgt ut fem
satsningsområder. Kommunen har basert på erfaringer fra helsedirektoratet valgt ut følgende
teknologisatsingsområder for strategiperioden:

1: Lokaliseringsteknologi
Varslings og lokaliseringsteknologi som GPS virker særlig aktuelt for personer med demens og annen
kognitiv svikt, og kan bidra til frihet og trygghet.
2: Elektronisk medisineringsstøtte
Dette innebærer bruk av elektroniske medisindispensere som varsler via lys og lyd når medisinen skal tas.
Dispenseren registrerer også om bruker tar medisinen ut av dispenseren, og sender varsel til
helsepersonell om medisinen ikke tas. Det vektlegges at teknologien sikrer bedre legemiddeladministrering,
større selvstendighet og reduserte antall hjemmebesøk for ambulerende tjenester.
3: Digitalt tilsyn
Digitalt tilsyn, eller sensorteknologi, består av ulike sensorer som registrerer for eksempel fravær fra seng,
bevegelsessensorer og døralarmer, med varsel til helsepersonell. Det vektlegges at teknologien bidrar til
trygghet, færre pasientskader og en mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
4: Oppgraderte sykesignalanlegg/ pasientvarslingssystem
Strategien vektlegger at teknologien bidrar til trygghet, færre pasientskader og potensielt mer effektiv
ressursbruk. Det påpekes at det anbefales at kommunene velger systemer som muliggjør varsling fra
leiligheter og beboerrom til de ansatte i tjenesten.
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5: Digitale trygghetsalarmer
Helsedirektoratet anbefaler kommunene å skifte ut analoge trygghetsalarmer med digitale løsninger i god
tid før det analoge telefonnettet fases ut. Kommunene bør tilby mobile trygghetsalarmer.
Samtidig anbefaler helsedirektoratet logistikkløsning for optimale arbeidslister i hjemmetjenesten og
avstandsoppfølging av personer med ulike kroniske sykdommer. Logistikkløsning i Horten kommune
har spart tid og gitt kvalitativt bedre tjenester. Medisinsk avstandsoppfølging ved at pasientene selv
foretar medisinske målinger kan frigjøre ansattressurser til andre oppgaver og gi økt trygghet i
hverdagen. Det påpekes i strategien at disse løsningene bør vurderes nærmere i strategiperioden.

5.5 Vurderinger
Det er vår vurdering at kommunen gjør systematiske analyser av fremtidig tjenestebehov og
hensiktsmessig dimensjonering av helse- og omsorgstjenestene. Utredningene fremstår i stor grad
planmessig og strukturert. Befolkningsendring og sykdomsutvikling blir satt på dagsorden i
kommuneplanarbeidet. Samtidig har ikke kommunen sikre tall over forekomsten av demenssykdom i
kommunen, noe som gjør det vanskelig å dimensjonere tjenesten hensiktsmessig.
Det er en rød tråd i utredningene og planene, med et fokus på dreie tjenesteprofilen i retning av
hjemmebaserte tjenester. Demensutfordringen står også på dagsorden i kommuneplanarbeidet. Det
viser seg i at kommunen har en egen demensplan. Her har kommunen et særlig fokus på å tilpasse
tjenestetilbudet til et økende antall personer med demens og deres pårørende. Kommunen har også
utviklet en modell for systematisk oppfølging etter diagnose gjennom utarbeiding av et
demenspakkeforløp. I tillegg har kommunen utviklet og prøvd ut en modell for hjemmetjenestetilbudet
til personer med demens, gjennom demenslister. Kommunen har også gjennom disse tiltakene styrket
kunnskapsgrunnlaget sitt for å utvikle gode tiltak og tjenestetilbud til mennesker med demens.
Kommunen har også etter revisjonens vurdering planmessig og strukturert utredet og planlagt for
tjenestebehov og dimensjonering av ulike behandlingsformer. Kommunen har hatt et særlig fokus på
hjemmetjenesten, noe som er fornuftig og i tråd med kommunens overordnede mål om å legge til rette
for at eldre kan bo hjemme lenger og å dreie tjenesteprofilen i retning av hjemmebaserte tjenester. Det
kommer også frem av intervju at demenstilbudet i hjemmetjenesten har mangler, med blant annet
manglende kompetanse og et tjenestetilbud i liten grad tilrettelagt for personer med demens. Dette
bidrar også til å gjøre fokuset på hjemmetjenesten naturlig.
Samtidig bruker kommunen utredningene og planene for å planlegge, gjennomføre, evaluere og
korrigere virksomheten. For eksempel evaluerer kommunen i tiltaksplanen planlagte og gjennomførte
tiltak for å demme opp for økningen i pasientmengden. Her erkjenner kommunen at tiltakene ikke har
hatt tilstrekkelig effekt, og korrigerer virksomheten ved å foreslå nye tiltak, som å styrke innsatsteamet
og den ordinære hjemmetjenesten.
Videre viser vår undersøkelse at kommunen i stor grad arbeider systematisk med utredning og
planlegging for bruk av velferdsteknologi. Kommunen har en egen strategi for velferdsteknologi som
skal bidra til en suksessfull implementering av velferdsteknologi. Her har kommunen valgt ut fem
satsningsområder, i tråd med anbefalingene fra helsedirektoratet. Kommunen identifiserer her som
anbefalt i rapporten gevinstpotensialet ved å implementere velferdsteknologi. Kommunen har også en
handlingsplan for implementering av velferdsteknologi i planperioden 2019-2022. Revisjonen vurderer
her at kommunen har satt velferdsteknologi på dagsorden i kommuneplanarbeidet.
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6. Anbefalinger
KPMG vil her komme med anbefalinger på områdene der det i forvaltningsrevisjonen er funnet avvik
eller forbedringspotensial.
Anbefalingene er formulert på bakgrunn av vurderingene, og peker på områder hvor kommunen etter
vår vurdering i første omgang bør prioritere å sikre at demenstjenestetilbudet er i tråd med krav og
målsetninger på området.

Våre anbefalinger er at Færder kommune prioriterer følgende:

1. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere en brukerskole for demens
2. Hjemmetjenestens tjenestetilbud bør tilrettelegges etter demenssykes behov. Det kan bidra til
at pasienten kan bo hjemme lenger og slik redusere presset på institusjonene
3. Kommunen må i større grad sikre at pasienter med demenssykdom i hele kommunen får tilbud
om et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for pasienter med dette sykdomsbildet
4. Kommunen bør tilstrebe å unngå å plassere demenspasienter med vedtak om langtidsplass på
korttidsavdelinger
5. Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere kvalitetsindikatorer for behandlingen av
brukere med demens.
6. Kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak for pårørende til brukere med demens mer fleksible
slik at tjenestetilbudet i større grad samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.
7. Kommunen bør se på muligheter for å øke kvaliteten på tjenestetilbudet til unge brukere med
demens
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7. Uttalelse fra rådmannen
Færder kommune takker for rapporten og godt samarbeid i prosessen.
Kommunen vil kort kommentere anbefalingene.

1.

Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere en brukerskole for demens.

Færder kommune har over flere år samarbeidet med Tønsberg kommune om pårørendeskole.
Kommunen vil avklare muligheter for om brukerskolen kan innarbeides i dette tilbudet.
2.
Hjemmetjenestens tjenestetilbud bør tilrettelegges etter demenssykes behov. Det kan bidra til
at pasienten kan bo hjemme lenger og slik redusere presset på institusjonene.
Kommunen prøver ut egne lister for pasienter med demenssykdom og begrenser antall personer som
kommer på besøk så langt det er mulig. Kompetansestrategien skal revideres første halvår 2019, og
kompetanse om aldring og demens vil videreføres i denne.
3.
Kommunen må i større grad sikre at pasienter med demenssykdom i hele kommunen får tilbud
om et aktivitetstilbud som er tilrettelagt for pasienter med dette sykdomsbildet.
Kommunen har i vedtatt budsjett og handlingsplan for 2019 besluttet å tilrettelegge ytterligere 24
aktivitetsplasser for mennesker med demenssykdom fordelt i hele kommunen.
Rådmannen har videre tatt initiativ til en helhetlig gjennomgang av kommunens transporttilbud for å
bedre fleksibilitet og tilgjengelighet til aktivitetstilbudene.
4.
Kommunen bør tilstrebe å unngå å plassere demenspasienter med vedtak om langtidsplass på
korttidsavdelinger.
Kommunen gjennomførte en tjenesteanalyse 2018. Som oppfølging av denne analysen har kommunen
omgjort korttidsplasser til langtidsplasser i tråd med innbyggernes behov. Ansvaret for å sørge for en
god og mer homogen beboersammensetning i avdelingene er flyttet fra tjenestekontoret til
virksomhetslederne.
5.
Kommunen bør i tråd med demensplan 2020 etablere kvalitetsindikatorer for behandlingen av
brukere med demens.
Kommunen rapporterer i dag på nasjonale kvalitetsindikatorer. Som oppfølging av demensplan 2020
har myndighetene etablert «dagaktivitetstilbud til personer med demens og kognitiv svikt,» som
kvalitetsindikator. Kommunalt pasientregister innhenter data for 2018 med endelig frist for kommunen
15.02.19.
Kommunen vil gjennomføre en brukerundersøkelse i 2019. Erfaringer fra denne undersøkelsen vil
danne grunnlag for å vurdere lokale kvalitetsindikatorer for behandling av brukere med demens.
6.
Kommunen bør gjøre sine avlastningstiltak for pårørende til brukere med demens mer fleksible
slik at tjenestetilbudet i større grad samsvarer med det nasjonale pårørendeprogrammet.
Kommunen forholder seg til Helsedirektoratets veileder om pårørende i helse og omsorgstjenesten som
beskriver kommuners plikter overfor pårørende. Hovedutvalget for helse vil behandle forslag til
kommunens pårørendestrategi 30.01.19. Fleksible løsninger for avlastningstiltak er innarbeidet i
kommunens demensplan og vil så langt det er mulig utvikles innenfor rammen i budsjettet.
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7.
Kommunen bør se på muligheter for å øke kvaliteten på tjenestetilbudet til unge brukere med
demens.
Kommunen vil i de tilfeller hvor yngre mennesker rammes av demenssykdom etterstrebe skreddersøm
innenfor kommunens samlede tjenestetilbud, slik at personen det gjelder og dennes pårørende kan
mestre og ha stør mulig glede av livet på tross av sykdommen.
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Vedlegg 1 Revisjonskriterier
Overordnede kriterier i lover og forskrifter
Kravet om internkontroll følger av kommuneloven § 23, andre ledd:
-

" (…) Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll."

Kommunelovens ordlyd setter ikke formelle form- eller innholdskrav til internkontrollen. Det framgår
imidlertid av lovforarbeidene7 at det bør etableres rutiner og system som bidrar til å sikre at
organisasjonen når de målene som er satt og etterlever kravene som gjelder.

Sosialtjenesteloven §4. setter krav til forsvarlighet:
- Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i
kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. I samsvar med kommunelovens prinsipper
bygger helse- og omsorgstjenesteloven på at den enkelte kommune selv avgjør hvordan tjenesten skal
organiseres ut fra lokale forhold og behov.

Kapittel 1. Formål og virkeområde
Det kommer frem av § 1-1 at lovens formål er å:
-

forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne

-

fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling
og forebygge sosiale problemer

-

sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt
tilværelse i fellesskap med andre

-

sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud

-

sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, sikre nødvendig
opplæring av pasient, bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes
behov

-

sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og

-

bidra til at ressursene utnyttes best mulig

Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
§ 3-1.Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester:

7

Fra Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) kap. 4.3.
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Det følger av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 at det er kommunen sitt ansvar å styre virksomheten
på en slik måte at omfang og innholdet i tjenestene fyller kravene i lov og forskrift. Kommunen skal
sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper. Kommunens ansvar innebærer plikt til å planlegge,
gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar
med krav fastsatt i lov eller forskrift.
§ 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Kommunens ansvar for å tilby helse- og omsorgstjenester fremgår av § 3-2. I dette inngår blant annet:
- Helsefremmende og forebyggende tjenester
- Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder legevakt, heldøgn medisinsk
akuttberedskap, medisinsk nødmeldetjenestene og psykososial beredskap og oppfølging
- Utredning, diagnostisering og behandling
- Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
- Helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse og plass i institusjon
§ 3-2 a. Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester
Det fremgår av § 3-2a. at kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det
eneste tilbudet som sikrer pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Kommunen skal ha en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter
som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med
forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Forskriften skal videre regulere hvordan
kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.
§ 3-3.Helsefremmende og forebyggende arbeid
Kommunens helse- og omsorgstjenester skal fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og
sosiale problemer. Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og
aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det.
§ 3-5.Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp
Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det antas at den
hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp gjelder
undersøkelse, behandling eller annen hjelp som det er forsvarlig at kommunen yter. Kommunen skal
videre etter § 3-5 sørge for et tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter med
behov for øyeblikkelig hjelp. Denne plikten gjelder barer de pasienter som kommunen har mulighet til
å utrede, behandle eller yte omsorg til.
§ 3-7.Boliger til vanskeligstilte
§ 3-7 gir kommune plikt til å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine
interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for
dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.
§ 3-10.Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner
Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av
kommunens helse- og omsorgstjeneste. Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og
omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres
erfaringer og synspunkter. Helse- og omsorgstjenesten skal videre legge til rette for samarbeid med
brukergruppenes organisasjoner og med frivillige organisasjoner.

Kapittel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet.
§ 4-1.Forsvarlighet
Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven skal være
forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene for at:
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-

Den enkelte pasient gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud
Den enkelte pasient gis et verdig tjenestetilbud
Helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene er i stand til å overholde sine
lovpålagte plikter
Det er tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene

§ 4-2.Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
Ytere av helse- og omsorgstjeneste har etter loven her plikt til å sørge for at virksomheten arbeider
systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
Kapittel 8. Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning
§8-1 gir kommunen plikt til å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell,
herunder videre- og etterutdanning. §8-3 gir kommunen plikt til å medvirke til og tilrettelegge for
forskning i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Pasient og brukerrettighetsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven gir følgende rettigheter:
Pasienten har rett til:
-

-

-

-

Øyeblikkelig hjelp fra kommunen
Nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen
Et verdig tjenestetilbud
Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom
dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten
eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.
Pasient som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men som oppfyller kriteriene for
tildeling av langtidsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a andre ledd, har rett til
vedtak om dette.
Medvirkning ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasienten har blant annet rett
til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og
behandlingsmetoder. Medvirkningen skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta
informasjon.
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient. Det skal legges stor
vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud.
Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til
å medvirke sammen med pasienten.
Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede når helse- og omsorgstjenester
gis, skal dette som hovedregel imøtekommes.

Kapittel 4 Samtykke til helsehjelp §4-1
- §4-1 regulerer samtykke. Helsehjelp etter paragrafen kan bare gis med pasientens samtykke,
med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten
samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om
sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. §4-2
regulerer krav til samtykkets form. Samtykke kan gis uttrykkelig eller stilltiende. Stilltiende
samtykke anses å foreligge dersom det ut fra pasientens handlemåte og omstendighetene for
øvrig er sannsynlig at hun eller han godtar helsehjelpen. Etter §4-3 avgjør den som yter
helsehjelp om pasienten mangler kompetanse til å samtykke etter annet ledd. Helsepersonellet
skal ut fra pasientens alder, psykiske tilstand, modenhet og erfaringsbakgrunn legge forholdene
best mulig til rette for at pasienten selv kan samtykke til helsehjelp, jf. § 3-5.
Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller
psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming åpenbart ikke er i stand til
å forstå hva samtykket omfatter. Avgjørelse angående manglende samtykkekompetanse skal
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være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste
pårørende
§4-6 a. Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi
Helse- og omsorgstjenesten kan treffe vedtak om bruk av tekniske innretninger for varsling og
lokalisering som ledd i helse- og omsorgstjenester til pasient over 18 år som ikke har
samtykkekompetanse. Tiltaket må være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på
pasienten eller brukeren og skal være i pasientens eller brukerens interesse.
Sosialtjenesteloven
§ 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker
Loven gir tjenesteyter en plikt til å utforme tjenestetilbudet i så stor grad som mulig i samarbeid med
tjenestemottaker.
Folkehelseloven
§4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
Kommunen har etter §4 ansvar for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
Kommunen skal også bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen
mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal videre fremme folkehelse
innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og
planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal også medvirke til at helsemessige hensyn
blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd,
uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med
frivillig sektor.
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting definerer innholdet i helse og
omsorgstjenestene:
§ 3.Oppgaver og innhold i tjenestene
Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at:
- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester
vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes
- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten
- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved
utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse med
den daglige utførelse av tjenestene.
Videre definerer paragraf 3 tilfredsstillende grunnleggende behov hos brukerne:
-

Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i tjenestetilbudet
Selvstendighet og styring av eget liv
Tilstrekkelig næring, variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
Sosiale behov – som samvær, aktivitet og sosial kontakt
En normal livs- og døgnrytme
Mulighet for ro og skjermet privatliv
Ivaretakelse av personlig hygiene
En verdig livsavslutning
Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset
den enkeltes tilstand
Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
Tilbud tilrettelagt for personer med demens
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-

Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
Tilpasset hjelp ved av- og påkledning
Tilbud om eget rom ved langtidsopphold
Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter

Forskrift og ledelse og kvalitetsforbedring
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring skal bidra til faglig forsvarlige helse og omsorgstjenester,
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
§ 3. Ansvaret for styringssystem
-

Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og
gjennomføres systematisk styring av virksomhetens aktiviteter, Medarbeiderne i virksomheten
skal medvirke til dette.

§ 5. Omfang og dokumentasjon
-

Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og
ha det omfang som er nødvendig.

-

Hvordan pliktene etter denne forskriften etterleves, skal dokumenteres i den form og det omfang
som er nødvendig ut i fra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

-

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig.

§6. Plikten til å planlegge
Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
-

Ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal
klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides
systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten.

-

Innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre
oppgavene.

-

Ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal
gjøres kjent i virksomheten.

-

Ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse
av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på
tjenesten og pasient- og brukersikkerheten.

-

Planlegge hvordan risiko kan minimaliseres.

-

Ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring.

-

Ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer,
statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og
omsorgslovgivningen. Dette omhandler blant annet om tjenestene er faglig forsvarlige og om
virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

§7. Plikten til å gjennomføre
Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
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-

Sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og
gjennomføres

-

Sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det
aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet

-

Utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke,
rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav
til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet

-

Sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

-

Sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.

§8. Plikten til å evaluere
Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
-

Kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres

-

Vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve krav i
helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

-

Evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen

-

Vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer

-

Gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges

-

Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt
og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten

§9. Plikten til å korrigere
Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
-

Rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold

-

Sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, inkludert
faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet gjennomføres.

Forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og
forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Demensplan 2015 "Den gode dagen" delplan til omsorgsplan 2015. Helse- og omsorgsdepartementet
Når Demensplan 2015 er gjennomført:
-

Skal kunnskapsgrunnlaget for å utvikle gode tiltak og tjenestetilbud til mennesker med demens
være vesentlig styrket gjennom forskning og utviklingstiltak

-

Framtidas omsorgsutfordringer skal stå på dagsorden i det ordinære kommuneplan- og
økonomiplanarbeidet, med spesielt fokus på et helse- og sosialtjenestetilbud tilpasset et økende
antall personer med demens og deres pårørende
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-

Skal nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger som er bygd eller modernisert med tilskudd fra
Husbanken i planperioden være tilpasset og tilrettelagt for mennesker med demens og fysisk
og kognitiv svikt.

-

Skal kapasiteten til avlastningstiltak ha økt betydelig og dagaktivitetstilbud ha blitt et sentralt
ledd i tiltakskjeden til mennesker med demens og deres pårørende

-

Bør ansatte uten fagutdanning som yter tjenester til demente ha fått tilbud om grunnopplæring
i demens

-

Skal tilbudet om videreutdanning i geriatri og demens være utvidet

-

Skal brukeren være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens

-

Skal det være utviklet et mer systematisk og forpliktende samarbeid mellom
kommunetjenestene og spesialisthelsetjenesten for å få effektive, sammenhengende og
forutsigbare behandlingsforløp for brukeren

-

Skal legetjenesten i sykehjem være betydelig styrket

-

Bør kommunen tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens, enten i eget
hjem, i sykehjem eller som dagsentertilbud

-

Omsorgstjenesten skal ha et større faglig repertoar, med økt vekt på aktivisering,
sosialpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi og sosialt arbeid

-

Kultur, trivselstiltak, måltider og hverdagsaktiviteter ha økt oppmerksomhet

-

Pårørendeskoler og samtalegrupper bør være tilgjengelig

-

Skal være gjennomført systematisk informasjons- og opplysningsarbeid for ansatte, pårørende,
allmennheten og frivillige

Samordningen med den frivillige innsatsen på demensområdet være styrket

Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn, Helse og omsorgsdepartementet
Med bakgrunn i brukernes og pårørendes behov, uløste utfordringer fra Demensplan 2015 og ny
kunnskap har Demensplan 2020 seks strategiske grep som skal være på plass innen 2020:
-

Selvbestemmelse, involvering og deltakelse


Personer med demens og pårørende skal involveres i beslutninger som angår dem,
ha innflytelse på tjenestetilbudet og delta i samfunnet på lik linje med andre



Kommunen skal utvikle verktøy for å involvere personer med demens og dere
pårørende i utvikling og utføring av tjenestene



Kommunen skal utvikle kvalitetsindikatorer for pleie- og omsorgssektoren basert på
bruker- og pårørendeerfaringer



Sterkere brukerinvolvering. Det kan skje på minst tre nivå: Individuelt i forhold til
innflytelse over eget tjenestetilbud, gruppenivå i forhold til å møte, dele erfaringer
og stå sammen med andre i samme situasjon og på kommunenivå gjennom
pasient- og brukerrepresentasjon



Brukerskoler for personer med demens som skal gi informasjon og kunnskap om
demens
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-

-

-

-

-

Forslag til ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven som pålegger
kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte

Forebygging


Antall hoftebrudd hos personer med demens skal være redusert med 10% innen
2018



Forebyggende hjemmebesøk for eldre skal være utbredt i landets kommuner

Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose


Bruker skal være sikret utredning og diagnostisering ved mistanke om demens



Personer med demens som har behov for flere og koordinerte tjenester skal få tilbud
om koordinator og individuell plan



Det skal være utviklet og utprøvd modeller for systematisk oppfølging etter
diagnose

Aktivitet, mestring og avlastning


Kommunen får en lovfestet plikt å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer
med demens



Brukerskoler, pårørendeskoler og samtalegrupper bør være tilgjengelig i hele
landet



Utviklet fleksible avlastningstiltak i tråd med det nasjonale pårørendeprogrammet

Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud


Utviklet og prøvd ut modeller for hjemmetjenestetilbudet til personer med demens



Sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger bygd eller modernisert med
tilskudd fra Husbanken skal være tilpasset og tilrettelagt for mennesker med
demens og kollektiv svikt



Det palliative tilbudet til personer med demens skal være bedret



Det medisinske og helsefaglige tilbudet til personer med demens skal være styrket

Forskning, kunnskap og kompetanse


Det skal være gjennomført systematisk informasjonsarbeid



Det skal være utviklet og spredt opplæringspakke om demens for ulike
samfunnssektorer



Ansatte som yter tjenester til personer med demens skal ha fått grunnleggende
opplæring i demens



Miljøterapeutiske metoder og arbeidsformer skal være utviklet og implementert



Kunnskapsgrunnlaget for å utvikle gode tiltak og tjenester til personer med demens
være styrket gjennom forskning og utviklingstiltak
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Kommunene skal ha satt demensutfordringene på dagsorden i kommunale
planlegging

Færder kommune demensplan 2018-2021
Færder kommunes demensplan 2018-2021 gir følgende mål for kommunens demenstjenestetilbud:
-

Innbyggere med demenssykdom opplever selvbestemmelse, involvering og deltakelse

-

Behov for sykehjemsplass utsettes slik at botiden ved sykehjem i Færder kommune tilsvarer
botiden på nasjonalt nivå

-

Innbyggere med demenssymptomer tilbys utredning og diagnostisering

-

Oppfølging etter diagnose i samsvar med nasjonale anbefalinger

-

Innbyggere med demenssykdom opplever et aktivt liv, mestring og pårørende tilbyd nødvendig
avlastning

-

Reduksjon i antall fall og brudd med skade

-

Sikre at minste 75% av beboere i sykehjem og med hjemmesykepleietjenester har BMI i
samsvar med nasjonale anbefalinger

-

Redusere bruken av uhjemlet tvang i institusjonene

-

Forskning, kunnskap og kompetanse

Helsedirektoratet: Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger nasjonalt velferdsprogram
Rapporten kommer med anbefalinger til hvilke velferdsteknologier kommunene bør ta i bruk i:
- varslings- og lokaliseringsteknologi
- elektronisk medisineringsstøtte
- elektroniske dørlåser
- digitalt tilsyn
- oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
- logistikkløsninger for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
Rapporten vektlegger videre at velferdsteknologi gir store gevinster når den brukes riktig. Samtidig er
gevinstrealiseringen avhengig av den enkelte kommunes tjenesteprofil. Gevinster fra velferdsteknologi
i andre kommuner vil ikke nødvendigvis kunne overføres til kommunen. Det er dermed viktig at hver
kommune identifiserer sitt eget potensial for å levere bedre og mer effektive tjenester.
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Vedlegg 2 Dokumentliste
Følgende dokumenter er gjennomgått som en del av forvaltningsrevisjonen:

Informasjon om Færder kommune:





Kommunens hjemmesider
Færder kommune, Helse- og omsorgssektoren Organisasjonskart
Følgebrev KPMG

Tjenestetilbud og behov:











Helse og omsorg – tjenestetilbud og behov innen demensomsorgen
Har jeg ikke møtt deg før? Dagaktivitetstilbud for personer med demens i tidlig fase – brosjyre
Demens program for pårørendeskolen Høsten 2018 – brosjyre
Glemmer du? Eller kjenner du noen som glemmer? – brosjyre demenspoliklinikken
Færder kommune dagaktivitetstilbud for personer med demens – brosjyre
Velkommen til Smidsrød Helsehus - brosjyre
Demensforløp Færder kommune
Tiltak mot ensomhet i Færder kommune
Demenskoordinators undervisning/veiledning

Brukermedvirkning:








Bruker og pårørendeundersøkelse for dagsenter Bjønnesåsen og Støyten 2015
Brukerundersøkelse for dagsenter – mal
Brukertilfredshetsundersøkelsen Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter 2017
Hjemmetjenesten – kartlegging av hjem-gjør-hva
Stillingsbeskrivelse for stillingsgrupper i Færder kommune
Mine oppgaver som demenskoordinator i hjemmetjenesten

Rutiner og prosedyrer:
Saksbehandling:




HO-Saksbehandling ved søknad om lovpålagte helse- og omsorgstjenester






Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for
heldøgns tjenester

Veiledning til utfylling av søknadsskjema
Klage på helse- og omsorgstjenester
Søke helse- og omsorgstjenester
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Rett til helse og omsorgstjenester
Avtale om lån og bruk av GPS fra hjemmetjenesten
HO-Informasjon ved overflytting av pasient i kommunen, prosedyre
Skjema for melding om behov for endret omsorgsnivå

Samarbeid:





HO-Helsetjenester i hjemmet – kommunikasjon mellom tjenestekontoret og hjemmetjenesten




HO-Elektronisk meldingsutveksling (e-link), prosedyre

HO-Pasientsamarbeidsmøter mellom hjemmetjeneste og fastlege, prosedyre
HO-Samarbeid med spesialisthelsetjenesten innenfor pasienten –og brukerrettighetsloven kapittel 4A,
prosedyre

Sjekkliste for pasientmøte med fastleger

Kvalitet/Risikohåndtering:








HO-Kvalitetsutvalg i helse- og omsorg
HO-Organisering av kvalitetsutvalget, helse- og omsorg
HO-Årshjul kvalitetsutvalg
HO-Årshjul undervisning
HO-Brannforebygging for risikoutsatte grupper
FK Avvikshåndtering – overordnet prosedyre

Brukermedvirkning:






HO-HJE-Pasientansvarlig sykepleier (PAS) i hjemmetjenesten
HO-HJE-Primærkontakt i hjemmetjenesten
HO-Bruk av tiltaksplan i Gerica
Hjemmetjenesten – infoskriv til pårørende

Samtykke/Tvang






HO-Vurdering av samtykke til helsehjelp, prosedyre





Fremgangsmåte ved "avgjørelse om manglende samtykkekompetanse"



Veiledning i utfylling av skjema for vedtak om helsehjelp til person uten samtykkekompetanse som
motsetter seg helsehjelpen




HO-Nødvendig helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen

HO-TJE- melding om behov for endret omsorgsnivå der pasienten mangler samtykkekompetanse
Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse i forhold til nødvendig helsehjelp
Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse i forhold til nødvendig helsehjelp – revidert versjon
januar 2012

Vedtak om helsehjelp til person uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen
Vedtak om helsehjelp til person uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen – revidert
versjon 2012

HO-Overordnet faglig ansvarlig for pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A (OFA)
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Planer og utredninger:














Færder kommune: Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 økonomiplan 2018-2021 budsjett 2018





Nøtterøy kommune: Fremtidens hjemmetjeneste en tiltaksplan

Færder kommune: Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 økonomiplan 2019-2022 budsjett 2019
Færder kommune: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
Færder kommune: Helse og omsorgsplaner 2018-2021
Færder kommune: Demensplan 2018-2021
Færder kommune: Strategi for velferdsteknologi i Færder kommune 2018-2021
Færder kommune: Planstrategi Færder kommune 2018-2019
Befolkningsframskrivning for Færder kommune – kommunens egen statistikk
Prosjektrapport for "Egen demensliste". Hjemmetjenesten, Breidablikk sone. Færder kommune 2018
Prosjektrapport for "pakkeforløp demens høsten 2018
Færder kommune: Forslag til pårørendestrategi og handlingsplan
Agenda Kaupang: Analyse av framtidig behov for sykehjemsplasser i kommunene Tønsberg, Nøtterøy
og Tjøme (TNT)

Nøtterøy kommune: Tjenesteanalyse 2017 helse- og omsorgstjenesten
Fjornes Holding AS: Kommunalområder institusjon og omsorgsboliger tjenesteanalyse
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