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Omsorgsplan 2020 
 

Virksomheten Omsorg skal lage ny omsorgsplan for 2020-2030. 

I den forbindelse inviterer vi ansatte og kommunestyret til samling 

Tirsdag 5. november kl. 18 i kafeen på sykehjemmet. 

 

Program: 

- Utfordringsbildet i årene som kommer 

- Ulike tiltak som kan iverksettes 

- Innspill til innhold til Omsorgsplan 

- Innspill til visjon og mål 

- Informasjon om slagordkonkurranse 
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«Helse og omsorgstjenestene står overfor store oppgaver 
framover. Befolkningens alderssammensetning endres og 

kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Framfor å heve 
terskelen for å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester 

som støtter opp under forebygging, tidlig innsats, og 
rehabilitering. For å utløse ressurser på tvers av og utenfor 

kommuneorganisasjonen må det ses med nye øyne på hva en 
tjeneste skal være og hvem som skal være med på å skape den. 

Morgendagens omsorgstjeneste skal legge til rette for at 
brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv, for at 

lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir 
ressurser for hverandre, for at velfersteknologi blir en ressurs 

for bruker som dermed får bedre muligheter til å mestre 
hverdagen, og for at ressursene hos ideelle og frivillig 

organisasjoner videreutvikles og tas i bruk på nye måter» (St. 
Meld. 29, 2013, s. 19). 
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Leve hele livet

5 Satsingsområder:

- Et aldersvennlig Norge

- Planlegge egen alderdom

- Eldre styrt planlegging

- Nasjonalt nettverk

- Seniorressursen

- Partnerskap på tvers av sektorer

- Aktivitet og fellesskap

- Gode øyeblikk

- Tro og liv

- Generasjonsmøter

- Samfunnskontakt

- Sambruk og samlokalisering



Leve hele livet

- Mat og måltider

- Det gode måltidet

- Måltidstider

- Valgfrihet og variasjon

- Systematisk ernæringsarbeid

- Kjøkken og kompetanse lokalt

- Helsehjelp

- Hverdagsmestring

- Proaktive tjenester

- Målrettet bruk av fysisk trening

- Miljøbehandling

- Systematisk kartlegging og opplæring



Leve hele livet

- Sammenheng i tjenestene

- Den enkeltes behov

- Avlastning, støtte til pårørende

- Færre og forholde seg til, kontinuitet

- Mykere overgang mellom eget hjem og sykehjem

- Planlegge overgang mellom kommuner og sykehus

.



Hva holder vi på med:
• Ny omsorgsplan

• Plan for leve hele livet

• Hverdagsrehabilitering (oppstart nå)

• Velferdsteknologi, innføring for hjemmeboende oppstart i høst

• ROS analyser

• Fokus på ernæring, brannforebygging hos hjemmeboende, 
medikamenthåndtering

• HMS plan

• Organisering av hjemmetjenester

• Tjeneste, boligkontor

• Rett rapportering, KOSTRA, IPLOS
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Videre arbeid

• Forebyggende hjemmebesøk

• Frivillighet

• Fokus på lovverket og hygiene
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Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,

men av forestillingen om at omsorg ikke kan 

gjøres annerledes enn i dag. (Kåre Hagen, St.Meld. 29, Morgendagens omsorg))
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