
RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 
Møtested: AUSTJORD 
Møtedato: 04.06.2013 Kl. 14.30  Fremmøte på Austjord for  

                   omvisning v/Anne Marie Tomle Brager  
Kl. 16.00  Ordinært møte starter 

 
Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 321 17 481 (Ingebjørg)  eller e-post 
sek@ringerike.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
 
 

SAKSLISTE  NR  7 
 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Leder Ståle Skjønhaug   
Nestleder Dag Haakon Henriksen FO  
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Per Askilsrud   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Brit Walbækken Bøhler   
Varamedlem Vigdis Meier  Dag Haakon Henriksen 
 
ORIENTERING:  Prosjektet ”Selvstendig unge voksne 17 – 23”  
                                 v/presentasjon v/Mona Dalen  
 
Saksnr. Arkivsaksnr.  Side 
 Tittel  
 
32/13 13/43   
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE  07.05.2013   
 
33/13 13/44   
 REFERATSAKER      
 
34/13 13/1726   
 SØKNAD OM ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR  STARTLÅN   
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35/13 13/1874   
 INNVANDRERRÅD   
 
36/13 13/1927   
 NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE STATUS OG  TENTATIV 

FREMDRIFT 
 

 
37/13 13/1774   
 DEMENSPLAN 2013 - 2020 - RINGERIKE KOMMUNE   
 
38/13 13/1918   
 STILLINGSSTØRRELSER I  HELSE OG OMSORG   
 
EVENTUELT 
 
 

Ringerike kommune, 27.05.2013 
 
 

STÅLE SKJØNHAUG 
LEDER 
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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE  07.05.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/43  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER     
 

Arkivsaksnr.: 13/44  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Eldrerådets møteprotokoll fra møte 07.05.2013 og 
 Eldrerådets møteprotokoll fra møte 21.05.2013 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 4 

Eldrerådet 
 

Møtested: Nes omsorgssenter    
Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 10.00 – 14.30 

Omvisning/orientering 
� Hallingby bofellesskap v/Solfrid Brenna 
� Nes omsorgssenter v/Anne Hauglien 

 
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn          Forfall Møtt for 
Leder Aase Moløkken FO  
Nestleder Ole Einar Dalen   
Medlem Arild Reite   
Medlem Ellen Laugen   
Medlem Ingrid Margrethe Svenskerud   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Nena Bjerke   
Varamedlem Elin Helgesen  Aase Moløkken 
 
 
  
Behandlede saker:  Fra og med sak 17/13 

til og med sak   22/13 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Ole Einar Dalen (sign.)    
Nestleder  
 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Flatin  

Side 5 av 70



  

Side 2 av 9 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
17/13 13/51  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 02.04.2013  
 
18/13 13/52  
 REFERATSAKER      
 
19/13 13/53  
 OPPSUMERING FRA BESØK PÅ INSTITUSJON - AUSTJORD 

BEHANDLINGSSENTER 04.03.3013  
 
20/13 13/53  
 OPPSUMERING FRA BESØK PÅ INSTITUSJON - HVELVEN 

OMSORGSSENTER OG TYRISTRAND OMSORGSSENTER   
 
21/13 13/646  
 UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE  
 
22/13 13/1169  
 RINGERIKSBADET  -  UTVIDELSER OG FRAMTIDIG 

SAMARBEID  
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17/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 02.04.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen (nr. 3) godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen (nr. 3) godkjennes. 
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18/13  
REFERATSAKER      
 
Vedtak: 
 
Følgende saker er tatt til orientering: 
 
A Invitasjon til konferanse 06.06.2013 i Røyken rådhus. 
              
            Fra Eldrerådet deltar: Ole Einar Dalen, Ingrid Svenskerud og  
 Arild Reite.  
 
 Fra Råd for funksjonshemmede deltar Leif Skjerven, Harald Mælingen og 
 Viktor Sjøberg. 
 
 NB!    
 Dalen, Svenskerud og Reite tar kontakt med Leif Skjerven eller Harald 
            Mælingen vedr. felleskjøring til Røyken rådhus 
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19/13  
OPPSUMERING FRA BESØK PÅ INSTITUSJON - AUSTJORD 
BEHANDLINGSSENTER 04.03.3013  
 
Vedtak: 
 
Eldrerådet gjennomførte et besøk på Austjord Behandlingssenter i forbindelse med sitt møte 
4.3.2013. Dette som ledd i eldrerådets strategi for å gjøre seg kjent med de etablissementer 
som inngår i de tjenester kommunen tilbyr innen eldreomsorgen. 
 
Eldrerådet ble vist rundt på institusjonen av enhetsleder Anne Marie Brager. Eldrerådet sitter 
igjen med følgende inntrykk: 
 

1. Austjord Behandlingssenter framstår som en moderne og veldrevet institusjon. 
2. Betjeningen har høy kompetanse. Arbeidsdagene framstår som svært travle, og 

eldrerådet er bekymret for kvaliteten på stedet/tilbudene dersom ytterligere 
nedskjæringer skal finne sted. 

3. Austjord Behandlingssenter dekker etter eldrerådets syn et vidt spekter av behov i 
forhold til eldre i Ringerike kommune. Eldrerådet ønsker trygghet for institusjonen i 
fortsettelsen og at dagens tilbud videreutvikles. 
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20/13  
OPPSUMERING FRA BESØK PÅ INSTITUSJON - HVELVEN OMSORGSSENTER 
OG TYRISTRAND OMSORGSSENTER   
 
Vedtak: 
 
 
HVELEVEN OMSORGSSENTER 
 

� Bemanning minimum. 
� Plassen til dagpasienter synes for liten. 
� Meget bra bygningsmasse. 
� Fornøyd med eierstrukturen (Ringerike kommune). 
� Kompetansesenter fullføres, kfr. Demensplan. 

 
TYRIBO OMSORGSSENTER  
 

� 1. og 2. etg. i elste bygning er saneringsverdig, kfr. KS-vedtak 91/11, 30.06.2011: 
 
”Ringerike kommune prioriterer prosjektet i Heradsbygda (gamle 
Norderhovhjemmet). Nybygg/ombygging skal prioritere brukergruppen demente og 
eldre psykisk utviklingshemmede. Rådmannen sørger for en optimal utnyttelsesgrad 
av eiendommen. 
 
Spørsmål vedrørende prosjekter på Tyribo og Hallingby tas opp igjen ved 
budsjettbehandlingen 2012. 

 

 Stenersens forslag fra formannskapet som følger saken: 
 
 Lederne i de enkelte omsorgsbaser bes rapportere forventet behov for fremtidige 
 investeringer i boligmasse og utstyr til hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd. 
 

 Stiksruds forslag som oversendes rådmannen: 
 
 Ny heis ved Tyribo plasseres slik at den kan brukes i det prosjekterte nybygget”. 

 
� Resten av bygingsmassen er tydelig nedslitt. 
� Det finns ingen omsorgsleiligheter med full bemanning, kfr. KS-vedtak 92/11, 

30.06.2011: 
 
” Ringerike kommune går ikke videre med planene om bygging av 10 omsorgsboliger 
med bemanning på Tyristrand nå. 
 
Holtens forslag fra formannskapet som følger saken: 

 

Side 10 av 70



  

Side 7 av 9 

 Rådmannen bes utrede at det i samarbeid med frivillige organisasjoner på Tyristrand 
 etableres omsorgsboliger på Herredshustomten.  Gjeldsopptak skjer av den enkelte 
 beboer og eventuelt i Ringerike Boligstiftelse i et eierseksjonssameie.  Tidligere 
 Tyristrand Herredshus selges til beboerne og støtteforeninger”. 
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21/13  
UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE  
 
Vedtak: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommunes høringsuttalelse på 
«Utviklingsplan, - Vestre Viken HF». 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommunes høringsuttalelse på 
«Utviklingsplan, - Vestre Viken HF». 
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22/13  
RINGERIKSBADET  -  UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEID  
 
Vedtak: 
 

• Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel av kostnader til et forprosjekt for å 
etablere et tilfredsstillende terapibasseng m/tilhørende garderobefasiliteter ved 
Ringeriksbadet. 

• Beløpet bevilges av formannskapet disposisjonskonto, konto 149000712000180, som 
da settes til kr. 260 000,-. 

• Eldrerådet ber om at Ringeriksbadet blir bedre tilrettelagt for eldre.  
 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: 
 
”Eldrerådet ber om at Ringeriksbadet blir bedre tilrettelagt for eldre”.  
 
Forslag til vedtak: 
 

• Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel av kostnader til et forprosjekt for å 
etablere et tilfredsstillende terapibasseng m/tilhørende garderobefasiliteter ved 
Ringeriksbadet. 

• Beløpet bevilges av formannskapet disposisjonskonto, konto 149000712000180, som 
da settes til kr. 260 000,-. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 5 

Eldrerådet 
 

Møtested: Formannskapssalen   
Møtedato: 21.05.2013 Tid: kl. 10.00 – 12.00 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 
Leder Aase Moløkken   
Nestleder Ole Einar Dalen   
Medlem Arild Reite   
Medlem Ellen Laugen   
Medlem Ingrid Margrethe Svenskerud   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Nena Bjerke   
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

 
Elisabeth Djønne, rådmannens stab. 

 
Merknader:  
Behandlede saker:  Fra og med sak 23/13 til og med sak 24/13.   
 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Aase Moløkken (sign.) 
Leder 

  

 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Harald Lillo Pedersen
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
23/13 13/51  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 06.05.2013  
 
24/13 13/1693  
 PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE 

INNRETNING OG STRATEGIER 
 
EVENTUELT 
 
Eldrerådet uttrykker bekymring for de sakene som har vært fremme i lokalpressen. 
Samtidig ser eldrerådet positivt på de tiltak som vil bli igangsatt fra høsten av vedr. 
øyeblikkelig hjelp. 
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23/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 06.05.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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24/13  
PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE INNRETNING OG 
STRATEGIER 
 
Vedtak: 
 
Eldrerådet er enig i hovedlinjene i den strategien Ringerike kommune har i dag. 
Eldrerådet er av den oppfatning at utbygging av et stort sykehjem i Hønefoss-området med 
tilstrekkelig antall omsorgsplasser i samme område må påbegynnes snarest. 
 
Kapasiteten på arealet må dekke en fremtidig utbygging, slik at en befolkningsvekst på  
ca. 5000-10000 ivaretas. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Haakon Henriksen: 
 
Eldrerådet er enig i hovedlinjene i den strategien Ringerike kommune har i dag. 
Eldrerådet er av den oppfatning at utbygging av et stort sykehjem i Hønefoss-området med 
tilstrekkelig antall omsorgsplasser i samme område må påbegynnes snarest. 
 
Kapasiteten på arealet må dekke en fremtidig utbygging, slik at en befolkningsvekst på  
ca. 5000-10000 ivaretas. 
 
Avstemming: 
 
Henriksens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken sendes over til formannskapets strategikonferanse for endelig behandling og vedtak. 
 
 
  

Side 17 av 70



SØKNAD OM ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR  STARTLÅN  
 

Arkivsaksnr.: 13/1726  Arkiv: 251   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
34/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Kommunen kan tilby fastrente ved tildeling av startlån. 

 Kommunen kan tilby 30.års nedbetalingstid av startlån. 

 Kommunen kan tilby avdragsfrihet. 
 
Innledning / bakgrunn 
  
I følge NOU 2011:15 Rom for alle, bør boligeie bli mulig for flere enn i dag. Dette gjelder 
særlig for personer med stabil, om enn lav inntekt. Dagens leiemarked kan forsterke 
problemene for vanskeligstilte, og for mange vil det å eie egen bolig være et bedre og 
rimeligere alternativ.  

Gjennom en mer fleksibel bruk av startlån, boligtilskudd og tapsfond vil det være 
økonomiske og sosiale gevinster å hente for den enkelte, for det offentlige og for 
samfunnet som helhet. Helt konkret for Ringerike kommune vurderer vi at dette det kan gi 
en bedre sirkulasjon i kommunale boliger, samt mindre trykk i leiemarkedet. 

Aktuell forskning viser at flere vanskeligstilte som leier, kan skaffe seg egen bolig og greie å 
beholde den ved å benytte startlån i kombinasjon med bostøtte. 

Kommunene skal ved innvilgelse av startlån legge til grunn lokale forhold, og har mulighet 
til å tilpasse vilkår til den enkelte husstands økonomi ved å innvilge avdragsfrie perioder, 
utvide nedbetalingstiden og å avtale lange fastrenteavtaler.  

 

Beskrivelse av saken 

Bustadsutvalget har utalt at hvis renten er lav og bindingstiden lang nok kan resultatet være 
at noen kan få lån til fastrente som ikke ville fått lån til flytende rente. Dette er i tråd med 
våre erfaringer ved saksbehandling av søknader, det vil si at søkere får avslag på søknad om 
lån til flytende rente som kunne klare å betjene et lån til fastrente. I praksis medfører dette 
at mange med varig lav inntekt, som for eksempel unge uføre, aldri vil komme i posisjon til 
å eie egen bolig. 

Utvalget sier videre sier utvalget  ”Gjennom individuell tilpasset nedbetalingstid og 
avdragsfrihet, kan kommunene avveie hensyn som risiko og betalingsevne ved hvert lån.  
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Lang nedbetalingstid gjør at flere med lave inntekter kan få lån, siden de månedlige 
kostnadene blir lavere. Det kan redusere behovet for tilskudd til etablering slik at flere kan 
dra nytte av denne ordningen.”. Dette vil også kunne komme gruppen med varig lav inntekt 
til gode. 

Avdragsfrihet er tenkt som en buffer dersom lånetager får betalingsproblemer i perioder. 

Økonomiske forhold 
Vi kan ikke se at dette vil påføre kommunen noen ekstrautgifter. Vi mener at ved å kunne 
tilby alternative løsninger for lånetaker i løpet av lånets løpetid, vil kunne bidra til en økt 
mulighet til at lånet ikke missligholdes. Det vil også gi oss mulighet til å redusere de 
månedlige utgiftene til lånetager og i enkelte tilfeller forhindre at vedkommende  har behov 
for sosialstøtte. 

 

Juridiske forhold  
Husbanken gir åpning til disse løsningene, og de gir hver enkelt kommune myndighet til å ta 
beslutning om de ønsker å ta de i bruk.  

 

Rådmannens vurdering 
Både regjeringen og Husbanken anbefaler en mer fleksibel bruk av startlånsordningen for å 
fremme en boligsosial utvikling. Kommunen har mulighet til selv å beslutte en mer fleksibel 
bruk av startlån en i dag. Rådmann anbefaler derfor at forslaget om å åpne for bruk av 
fastrente, økt nedbetalingstid samt avdragsfrihet vedtas.   

 

Saksdokumenter 

 Retningslinjer vedtatt av kommunestyret 27.11.2003-Sak 0143 

 

 
 Ringerike kommune, 13.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Kirsten Orebråten 
Saksbehandler: Ann-Kristin Hoås 
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INNVANDRERRÅD  

 

Arkivsaksnr.: 13/1874  Arkiv: 033 &73  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune etablerer eget ”Innvandrerråd” fra 1.1.2014. 

2. Følgende oppnevnes til et interimstyre fram til 1.1.2014: 

 Ahmad Khalayli 

 Jamila Shekh 

 Parviz Salimi 

 Zahir Budæk, 
Leder for Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkani bistår med råd og veiledning        
initialt. 

Kostnader for drift av Innvandrerrådet innarbeides i budsjett 2014, Handlingsprogram 
2014-2018 
 
Beskrivelse av saken 
  
Innvandrermiljøet initierte et møte med Ringerike kommune v/ordfører mandag 29. april 
med ønske om å få etablert et ”Innvandrerråd” i Ringerike kommune. 
Tilstede på møtet var, foruten ordfører og spesialrådgiver Sveinung Homme, Ahmad 
Khalayli, Jamila Shekh, Parviz Salimi, Zahir Budæk og Bijan Gharahkani. 
 
Det ble lagt fram ønske om å få i gang et Innvandrerråd i Ringerike kommune, på linje med 
Eldreråd, Rådet for funksjonshemmede o.l. De frammøtte sa seg villige til eventuelt å gå inn 
som et interimsstyre/råd for å få dette på plass. Kommunen må ta stilling til om hvorvidt 
det skal være politisk deltakelse i Innvandrerrådet, og eventuelt velge den/disse før 
1.1.2014. Innvandrerrådet i Buskerud vil hjelpe til i en etableringsfase med den støtte som 
måtte være nødvendig. 

Økonomiske forhold 
Et råd/utvalg nedsatt av kommunestyret, vil ha de samme krav/rettigheter til 
møtegodtgjøring og utgiftsdekning som andre kommunale råd og utvalg. Sammenlignes 
kostnadsdekningen med eldrerådets kostnader, vil etablering av et Innvandrerråd gi 
kommunen en merkostnad på ca kr. 100.000,- 
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Rådmannens vurdering 
Det har tidligere vært forsøkt å etablere et innvandrerråd i Ringerike kommune, men man 
har ikke lykkes med slikt initiativ. Forutsetningene synes nå å være endret.  
 
Innvandrerråd kan bidra til viktig samhandling mellom innvandrerbefolkningen og lokale 
myndigheter. Samtidig har en del slike møteplasser blitt kritisert for å ikke fungere etter 
hensikten, og ikke ha noen reell politisk makt fordi de ikke har noen funksjon utover det 
symbolske. Slik kritikk understreker viktigheten av å tenke nøye gjennom hensikten med å 
opprette innvandrerråd, og hvordan en slik møteplass kan fungere på best mulig måte. 
 
Det er viktig å øke innvandrere/flyktningers innflytelse og medvirkning i de kommunale 
beslutningsprosessene. Innvandrerrådet skal være et rådgivende organ for de etablerte 
politiske fora og for administrasjonen i saksforberedelser. Dette gjelder særlige innenfor 
utvikling av tiltak, planlegging, holdningsskapende arbeid og informasjonsvirksomhet 
innenfor innvandrer/flyktningfeltet. Innvandrerrådet vil også kunne øke forståelsen av de 
demokratiske prosesser i samfunnet/kommunen og virke aktiviserende på kvinner i 
minoritetsmiljøene. 
 
Innvandrerrådet skal ha seg forelagt alle saker med spesiell interesse for innvandrer og 
minoritetsgrupper, og kan også selv initiere saker som rådet ønsker å få satt på den 
politiske dagsorden. Rådmannen vil anbefale at en politiker fra kommunestyret velges inn i 
rådet. Rådmannen stiller med nødvendig sekretærhjelp. 
 
I tillegg til å være et rådgivende organ, skal Innvandrerrådet arbeide for reell likestilling 
mellom minoritetene og resten av samfunnet, - uavhengig av kjønn, rase, religion, seksuell 
legning eller politisk overbevisning. Innvandrerrådet skal videre: 
 

 Delta aktivt for å påvirke og bistå kommunen i saker som angår situasjonen for 
etniske minoriteter og deres familier 

 Arbeide aktivt for etniske minoriteters fullverdige deltagelse i samfunnet, og for å 
fremme kontakt, forståelse og integrering mellom etniske minoritetsgrupper og 
Ringerikes innbyggere. 

 Være med å organisere fellesmøter og arrangementer sammen med andre aktører. 

 Arbeide aktivt mot diskriminering på grunn av kulturell og etnisk tilhørighet eller 
bakgrunn. 

 Bistå innvandrerorganisasjoner med opplæring og veiledning 
 
Vedlegg 

 Ingen 
 
 

Ringerike kommune, 23.05.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE STATUS OG  TENTATIV 
FREMDRIFT 
 

Arkivsaksnr.: 13/1927  Arkiv: 614 H12   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Eldrerådet  
/ Kommunestyret  
/ Formannskapet  
36/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til 
orientering. 

2. Rådmannen fortsetter arbeidet med etablering av nye sykehjemsplasser for å møte 
framtidig befolkningsutvikling i tråd med foreslåtte fremdriftsplan. 

 
Sammendrag 
Formannskapet utsatte sak om tomtevalg til nytt sykehjem i sitt møte 26.6.2012. Etter 
utsettelsesvedtaket i formannskapet er saken stilt i bero i påvente av endelig utredning av 
eksisterende bygningsmasse.  

Hovedkomiteen (HOV) har opprettholdt sitt vedtak av 8.6.2011, sak 40 og kommunestyrets 
vedtak av 30.6.2011 sak 91/12 om bruken av ”Norderhovhjemmet” til omsorgsboliger – i alt 
24 omsorgsboliger, til brukergruppen demente og eldre psykisk utviklingshemmede. 

Et ønske fra Anne-Marit Lillestø (V) og Hans-Petter Aasen (Sp) om at Norderhovhjemmet 
utredes på lik linje med de andre tomtealternativene, følger saken. 

Endelig utredningen av eksisterende bygningsmasse (Holte Consulting) vil bli presentert under 
formannskapets strategikonferanse 3. -4. juni. 

I de opprinnelige planforutsetningene til hovedkomiteen inngikk det bygging av minst 80 
omsorgsboliger m/bemanning i perioden 2010 – 2030. Pr. i dag er ingen av disse 
planlagt/påbegynt. 

Beskrivelse av saken 
Pr. i dag har Ringerike kommune 328 bo- og omsorgstilbud med heldøgns bemanning for 
eldre pleietrengende (heretter benevnt målgruppen), fordelt på 174 institusjonsplasser og 
154 plasser i heldøgns bemannede boliger. 
 
Institusjonsplassene er lokalisert til: 

 Tyribo omsorgssenter:    32 plasser 

 Sokna omsorgssenter:    20 plasser 

 Nes omsorgssenter:     17 plasser 
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 Hvelven omsorgssenter:   20 plasser 

 Austjord:     30 plasser 

 Hønefoss omsorgssenter:   55 plasser 
Antall institusjonssenger: 174 plasser 

 
Heldøgns bemannede boliger er lokalisert til: 
 

 Hvelven 85:     12 plasser 

 Krokenveien 17 og 19: 110 plasser 

 Hov Gård 2. og 3. etg.:   24 plasser 

 Hallingby:       8 plasser 
Antall bemannede boliger: 154 plasser 

 
P.t. er 40 plasser definert som korttidsplasser dvs. 12,19 % av plassene. 
I tillegg kommer 3 interkommunale plasser for øyeblikkelig hjelp, som vil bli lokalisert til Ringerike 
sykehus. 

Hovedkomiteens oppdrag baserer seg på et innbyggertall i 2030 på 40 000 innbyggere. Dette 
ligger ca. 10 000 innbyggere over Statistisk sentralbyrås prognoser (normalutvikling), som ikke tar 
inn i seg den befolkningsutvikling som følger av planlagte endringer i infrastruktur. 

Ut i fra denne forutsetning vedtok hovedkomiteen 01.06.10 (Behov og mulighetsanalyse for 
sykehjemsplasser) å bygge et nytt sykehjem sentralt i Ringerike (Hønefoss) på 225 plasser, under 
forutsetning av at antall bemannede omsorgsboliger økte med 80 plasser i samme periode. Dette 
nye sykehjemmet skulle erstatte Hønefoss omsorgssenter. Likeens har hovedkomiteen vurdert 
tomtealternativer (Jfr. grov- og finsilingsrapport fra Miljø og arealavdelingen i kommunen). 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Se vedlegg (status).  
 
Rådmannens vurdering 
 Hovedkomiteen har vurdert tomteområder relatert til Trygstad og Tandbergmoen, med 
tanke på infrastruktur og kostnadsvurdering. Begge tomtealternativer vil bli nærmere 
utredet når formannskapet gir klarsignal for å fortsette arbeidet (jfr. utsettelsesvedtaket 
26.6.2012).  
Rådmannen registrerer ønske om likeverdig utredning også av Norderhovhjemmet som 
framtidig lokalisasjon for nytt sykehjem, et ønske som følger saken. Rådmannen vil se på 
dette, men kan allerede nå signalisere at denne eiendommen med stor sikkerhet er alt for 
liten til formålet. 

Norderhovhjemmet inneholder i dag både dagsenter og fasiliteter for den hjemmebaserte 
omsorgen. Nødvendige erstatningslokaler må etableres i forbindelse med bygging av nytt 
sykehjem, eller dersom annen bruk av området vedtas. Hovedkomiteens forslag om bygging 
av omsorgsboliger kan aktualiseres, likeens salg av eiendommen for å finansiere alternative 
tomt. 

På bakgrunn av tidligere fattede vedtak vil rådmannen forsette arbeidet med å etablere 
nytt sykehjem i Ringerike kommune etter følgende forutsetninger: 
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1. Befolkningsøkningen skjer i perioden 2020 til 2030. «Nye Hønefoss omsorgssenter» skal 
ferdigstilles innen 2022. 

2. «Nye Hønefoss omsorgssenter» skal dimensjoneres slik at de hjemmebaserte tjenestene som 
hører til senterets nedslagsfelt kan lokaliseres her. Likeens lokaler til dagsenter. 

3. Forventet befolkningsøkning på grunn av planlagte endringer i infrastruktur er belastet med 
stor usikkerhet. «Nye Hønefoss omsorgssenter» planlegges derfor med utbyggingsmuligheter 
(etasjer/fløyer). 

4. «Nye Hønefoss omsorgssenter» skal tilrettelegges slik at 20 % av kommunens samlede 
omsorgsplasser kan defineres som korttidsplasser. 

5. «Nye Hønefoss omsorgssenter» skal ha muligheter for behandling/isolasjon av smitte. 

6. Rådmannen presenterer en kostnadskalkyle som grunnlag for en politisk sak om hvorvidt 
kommunen skal eie eller leie «Nye Hønefoss omsorgssenter» (Offentlig/Privat Samarbeid, 
OPS). 

7. Kostnader til prosjektleder legges inn i byggekostnadene. Stillingsprosent vurderes. 

8. Sak om endelig tomtevalg presenteres høsten 2013. Da skulle alle insitament for utsettelse 
av saken være avklart. Det er ønskelig at tomtens beskaffenhet er av sådan karakter at store 
deler av «Nye Hønefoss omsorgssenter» kan bygges over en etasje. Nærhet til Ringerike 
sykehus ønskelig, men minst like viktig er det at bygningen tilfredsstiller kravene for 
maksimum utrykningstid for brannvesenet på 10-12 minutter. 

9. Tomten dimensjoneres ut i fra 65 m2 /plass (inkl. fellesarealer). 

10. Etter at «Nye Hønefoss omsorgssenter» er tatt i bruk skal helse og omsorgstjenesten i 
Ringerike kommune disponere 344 institusjonsplasser og 234 døgnbemannede 
omsorgsboliger, til sammen 578 plasser med heldøgns pleie og omsorg. 

 

Vedlegg 
 

 Status nytt sykehjem i Ringerike kommune. 

 Tentativ fremdriftsplan for ”Nye Hønefoss omsorgssenter”. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 27.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE, - Status  
 
Historikk: 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tok initiativ til en økning av antall sykehjemsplasser i 

Ringerike kommune våren 2010, slik: 

 
04.05.10 

«Hovedkomiteen ber rådmannen om å lage en kortfattet behovs- og mulighetsanalyse for nye 

sykehjemsplasser generelt, og spesielt for sykehjemsplassbehovet som skapes som konsekvens av 

vedtatt samhandlingsreform. 

Lokaliseringen forutsettes å bli i Hønefossområdet og nærområdet til Ringerike sykehus. 

I analysen bes rådmannen legge til grunn at arealet må være tilstrekkelig til også å dekke en 

befolkningsutvikling opp til 40.000 innbyggere 

Rådmannen kan også antyde lokaliseringsmuligheter Analysen legges fram for hovedkomiteen i 

junimøtet, som der vil ta stilling til den videre prosessen» 

 

Rådmannen leverte 21.05.10 følgende analyse: 

I denne analysen er det tatt utgangspunkt i dagens kjente situasjon i Ringerike kommune. Denne 

situasjonen er sett i lys av de utfordringer vi allerede erkjent med, og dagens situasjon er sett opp i 

mot utfordringer som skapes som en konsekvens av samhandlingsreformen. 

Ønsket om en analyse som tar høyde for et innbyggertall på Ringerike på 40 000 innbyggere er ikke 

mulig å gjennomføre med de variabler Statistisk sentralbyrå p.t. operer med. Men ser vi på 

fremskrevet befolkning i 2030 er denne anslått til mellom 30 363 innbyggere (middels alternativ) til 

35 167 innbyggere (høyt alternativ). Behovsanalysen baserer seg derfor på antatt behov i 2030. 

Per juli 2010 vil Ringerike kommune ha 152 ordinære institusjonsplasser til voksne. Av disse er 30 

plasser i utgangspunktet øremerket korttidsplasser, og dermed 132 plasser til langtidsopphold.  Det 

tilsvarer 86,84 % langtidsplasser. I tillegg kommer et overbelegg på 5 korttidsplasser som har vært 

konstant de siste 14 månedene.  

I tillegg til institusjonsplassene kommer boliger til omsorgstrengende med bemanning, som er 

naturlig å se på sammen med institusjonsplasser når behov skal vurderes. Vi har per i dag 119 

plasser i bemannet bolig til eldre omsorgstrengende.  

Det er enighet i fagmiljøet om at dersom kommunen hadde rendyrket bruk av 35 korttidsplasser 

ville det samlede antall tilgjengelig institusjonsplasser og bemannede boliger i Ringerike Kommune 

vært tilfredsstillende, ut i fra dagens behov. Plasstilbudet til eldre pleietrengende ser nå på 283 

plasser som det totale tilbud til eldre med somatikk/demens-problematikk. Disse fordeler seg som 

følger: 

 157 institusjonsplasser, eller  55,48 % av totalt antall 

 126 bemannet bolig til eldre/somatikk, eller 44,52 % av totalt antall 

Dersom man bruker dagens kjente situasjon som et utgangspunkt for videre analyse vet vi at 

fagmiljøet i dag ville følt det tilfredsstillende dersom 35 av totalt antall plasser var 

korttids/avlastningsplasser. 

Framskrives befolkningen ut i fra de analyser som foreligger og fremskriver dagens plassbehov 

tilsvarende i prosent, får vi følgende resultat: 
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År Innbyggere 

over 65 år 

Totalt 

ant. plasser 

6,06 % dekning 

65+ 

Institusjons-

plasser 55,48 

% 

av samlet 

antall 

plasser 

Korttids-plasser 

12,37 % av samlet 

Antall plasser 

(22,29 % av 

institusjonsplassene) 

Omsorgs-boliger 

m/bemanning til 

eldre/syke 44,52 

% 

av samlet antall 

plasser 

2010 4669 283 157 35 126 

2015 5625 341 189 42 152 

2025 7020 425 236 53 189 

2030 7601 461 255 57 205 

Økning 2932 178 98 22 79 

 

Norsk institutt for omsorgstjenester ved Hans Knut Otterstad (2009) har sett på problematikken 

rundt utskriving av pasienter fra sykehus og Helseforetakenes samhandling med kommunen og 

suksesskriterier i den sammenhengen. Tallene som er brukt bygger på gjennomsnittlig liggetid på 

sykehuset, og tilgjengelighet på ledig sykehjemsplass i kommunene. Utover det at det må/bør 

foreligge en definisjon på ”utskrivningsklar pasient” sier Otterstad at undersøkelsen peker på at 

tilgjengelighet på plass i første rekke bestemmes av tilbudet på korttidsplasser, og i mindre 

grad av den samlede sykehjemsdekning.   

Undersøkelsen konkluderer med at kommunene må øke antall korttidsplasser slik at 

mottakskapasiteten fra Helseforetakene blir økt. Sykehjemmene bør fokusere mer på rehabilitering 

og opptrening som et alternativ til passiv pleie. Det mer enn antydes at en andel av korttidsplasser 

på 15 % av totalt antall institusjonsplasser er for lavt.  

Ringerike har foretatt en kraftig utbygging av plasser med heldøgns bemannet botilbud, og ser dette 

i sammenheng med antallet sykehjemsplasser. Det opplevde behov for plasser i Ringerike i dag er 

definert til 283 plasser. Av disse er kun 30 reelle korttidsplasser, og en stor del av disse er igjen 

belagt med brukere som ikke har korttidsvedtak. Behovet for korttidsplasser i dag defineres til disse 

30 plassene med korttids/ avlastningspasienter samt ytterligere 5 korttidsplasser. 35 korttidsplasser 

av 157 ønskelige institusjonsplasser utgjør 22,29 %. Sett opp i mot en ønsket dekningsgrad på over 

15 % er dette tilfredsstillende. Tar vi med bemannede boliger i beregningen av plassdekningen er 

korttidstilbudet kun 12,37 %, og er altså under dekningsgraden som anses som optimal.  

Samhandlingsreformen legger opp til en betydelig overføring av ansvar fra 2. linjetjenesten til 

kommunehelsetjenesten. Hovedbudskapet er at brukerne skal få rett behandling på rett sted til rett 

tid. Det legges vekt på at brukerne skal få helsetjenester der de bor. Dette vil føre til et økt press på 

omsorgstjenestene de nærmeste årene. Det vil bli økt behov for særlig korttidsplasser til behandling 

og utredning, rehabilitering, avlastning og akutt/trygghetsplasser. 

Det vil bli behov for plasser for behandling av f. eks pasienter med funksjonssvikt, 

smertebehandling, lindrende behandling, forverring av KOLS, infeksjoner, ernæringssvikt, 

medikamentjustering, personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Likeens observasjon av 

pasienter for å avklare behovet for innleggelse i sykehus, etterbehandling og rehabilitering etter 

sykehusopphold før utskrivning til eget hjem.  

Dette er plasser som ligger i kategorien ”lokalmedisinske sentra” og/eller ”forsterkede 

sykehjemsplasser” og vil bli definert som korttidsplasser. Brukerne det her er referert til opptrer i 
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stor grad i aldersgruppen eldre over 65 år, og det er også årsaken til at nettopp denne gruppen er 

valgt i analysen, fremfor å snevre det inn til gruppen eldre over 80 år. 

Ringerike er avhengig av at fremtidig nye kommunale omsorgsoppgaver blir satt inn på en slik måte 

at de ikke fortrenger eller nedprioriterer allerede eksisterende forpliktelser og oppgaver. 

Kommunen skal sørge for en helhetlig tenking med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig 

diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas 

innen det BesteEffektiveOmsorgsNivå, BEON.  

En vridning av tilbudet i kommunen fra habilitering og avlastning til tidlig intervenering og 

forebygging vil måtte medføre et behov for flere korttids institusjonsplasser, høyere kompetanse i 

innsatsteam og en bemanning på slike spesialtilbud som er høyere og mer kompetent enn dagens 

bemanning på alminnelige sykehjemsplasser. Det vil være snakk om dagens basisbemanning 

forsterket med rehabiliteringspersonell og ytterligere sykepleie og medisinerkompetanse, slik vi i 

dag ser vi på plasser som Hospice og Rehabilitering. 

Lokaliseringsmuligheter. Bemanningsgrunnlaget for slike funksjoner vil være sterkt varierende 

med lokalisering og fleksibilitet i bruk av personell og kompetanse. Ved å samlokalisere mest mulig 

kan man sikre en fleksibel bruk av bemanningen, noe som vil kreve mindre bemanningsgrunnlag 

enn om man sprer tjenesten utover på separate enheter. Dagens sykehjemsstruktur i Ringerike 

kommune med 6 ulike lokalisasjoner er kostnadsdrivende i forhold til en rekke parametere så som 

lovpålagt sykepleieansvar, nattevakter, manglende uttak av stordriftsfordeler ved bruk av 

tilsynsressurser, mattilberedning, kompetansetilgjengelighet, tilgjengelige spesialtilbud osv.  

Ut i fra hensyn til kompetansedekning, og mulighet for mest mulig fleksibel utnyttelse av 

tilgjengelig personell er også samlokalisering av tilbud noe som bør tilstrebes. Vi vet at 

tilgjengelige ressurser i Helse og omsorg vil bli en utfordring, og ressurser med fagkompetanse vil 

være mangelvare. 

Med tanke på samhandlingsreformen vil det i intermediære tjenester være behov for økt 

samhandling mellom 1. og 2. linje tjenesten, og med det for øyet vil en lokalisering som letter et 

slikt samarbeid være å foretrekke. Skille på ansvarsområder, hjemmel i ulike lovverk, 

ansvarsoverføringer og finansiering tilsier likevel at en komplett samlokalisering av 1. og 2. 

linjetjeneste med en fullintegrering av sykehjemstjeneste og spesialisthelsetjeneste neppe er 

formålstjenlig. 

Et nytt sykehjem bør ligge innenfor umiddelbar nedslagsfelt for Brann og redningstjeneste (maks 

10-12 minutter utrykningstid), og det begrenser tomtevalget noe. De arkitektoniske mulighetene for 

å lage et funksjonelt bygg hva angår utnyttelse av ressurser og kompetanse bør ikke hemmes av 

tomtevalget. Det finnes mange eksempler på at ”stråleformede bygg” med flere små funksjonelle 

enheter samlet rundt atrier, fungerer bedre og er mer økonomiske å drifte/krever mindre ressurser 

både i antall hender og hoder, enn enheter som ligger på hverandre i etasjer.  

I tillegg bør området som velges være hensiktsmessig for brukergruppen, demente, alvorlig syke og 

døende, pasienter med behov for opptrening og utredning. Nødvendig areal for parkering må også 

innberegnes. Likeens park, - og rekreasjonsområder. 

Utviklingen tilsier at Ringerike kommune de neste 20 år trenger å utvide kapasiteten med 98 

sykehjemsplasser og 79 omsorgsboliger med bemanning. I tillegg kommer de behandlingsplassene 

som samhandlingsreformen genererer. Likeens vil noen av disse plassene bli opprettet i 

interkommunal regi. Flere slike tilbud vil ligge på Ringerike, og arealene må dimensjoneres 

deretter. Det vil være behov for minst 50 senger. Et nytt sykehjem bør derfor dimensjoneres med 

minst 150 senger, under forutsetning av at antall omsorgsboliger øker med minst 80 boenheter. 
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01.06.10 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd fattet i sak 19/10 følgende vedtak: 

  

«Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ber rådmannen sørge for at det innarbeides 

tilfredsstillende tomteareal for et nytt sykehjem på minst 225 plasser i kommuneplanen. Dette for å 

tilfredsstille behovet for nye plasser, samt erstatte Hønefoss sykehjem. 

Hovedkomiteen forutsetter at arealet blir tilstrekkelig til å bygge anlegget i ett plan». 

Økningen fra rådmannens forslag på 150 senger ble foreslått da hovedkomiteen forutsatte en 

nedleggelse av Hønefoss sykehjem. På dette tidspunkt av det vedtatt å bygge 24 boenheter for 

demente/gamle psykisk utviklingshemmede, 16 boenheter for demente på Hallingby og 16 

boenheter for demente på Tyribo (Nakkerud). Det var også gitt forhåndstilsagn om tilskudd fra 

Husbanken til samtlige prosjekter. 

2011 

Disse prosjektene ble reversert i kommunestyrets vedtak av 30.06.11: 

 «Ringerike kommune prioriterer prosjektet i Heradsbygda (gamle Norderhovhjemmet). 

Nybygg/ombygging skal prioritere brukergruppen demente og eldre psykisk 

utviklingshemmede. Rådmannen sørger for en optimal utnyttelsesgrad av eiendommen. 

 Spørsmål vedrørende prosjekter på Tyribo og Hallingby tas opp igjen ved 

budsjettbehandlingen 2012». 

Samtlige forhåndstilsagn ble avviklet fra kommunens side, og Ringerike kommune har i dag 

ingen søknader inne hos husbanken i forhold til investeringstilskuddsordningen for sykehjem og 

omsorgsboliger, en ordning som løper fram til 2015. 

Miljø og arealforvaltningen utarbeidet en grovsilingsrapport over mulige tomtealternativer til nytt 

sykehjem varen 2011. her ble 14 tomtealternativer vurdert, betegnet fra A til N. Hovedkomiteen 

behandlet denne 07.06.11, og fattet slikt vedtak: 

07.06.11 

 «Lokalisering av tomt for nytt sykehjem i Hønefossområdet vurderes ved revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 Sykehjemmet skal lokaliseres syd Hønefoss. Aktuelle alternativer A, C og D utredes videre». 

2012 

Miljø og Arealforvaltningen utarbeidet en finsilingsrapport over mulige tomtevalg til nytt sykehjem 

i Ringerike kommune i mai 2012, basert på hovedkomiteens vedtak.  Hovedkomiteen behandlet 

denne i sitt møte 12.06.12, og fattet slikt vedtak: 

12.06.12 

1. «Rådmannen bes komme tilbake til hovedkomiteen med et saksframlegg som tar for 

seg en fullstendig vurdering av Trygstad og Tandbergmoen, med tanke på 

infrastruktur og kostnadsvurdering. Primærvalget er bygging på egen tomt. 

2. Det politiske miljøet må se på saken om Ringerikskjøkken før man tar stilling til om 

man skal utelukke å bygge et produksjonskjøkken i det nye sykehjemmet. 

3. Hovedkomiteen (HOV) opprettholder sitt vedtak av 8.6.2011, sak 40 og 

kommunestyrets vedtak av 30.6.2011 sak 91/12 om bruken av ”Norderhovhjemmet” til 
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omsorgsboliger – i alt 24 omsorgsboliger, til brukergruppen demente og eldre psykisk 

utviklingshemmede. 

4. Saken legges frem for formannskapet med denne innstilling for uttalelse og 

tilbakemelding til hovedkomiteen (HOV). 

Protokolltilførsel fra Anne-Marit Lillestø (V) følger saken. 

Venstre ønsker at Norderhovhjemmet fortsatt skal følge saken, og utredes på lik linje med 

Trygstad og Tandbergmoen».  

 

Saken ble sendt videre til formannskapet, som fattet slikt vedtak26.06.12: 

«Saken utsettes. 

Rådmannen merker seg at saken ønskes utredet i en vid sammenheng der eksisterende 

bygningsmasse vurderes som en del av saken. Nærhet til sykehuset er et annet moment som 

skal vurderes. 

Hans-Petter Aasens forslag som følger saken: 

Norderhovhjemmet utredes på lik linje med de to andre alternativene». 

Antall plasser til pleietrengende som trenger døgnkontinuerlig tilsyn ble anstrengt våren 2012, 

og hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd ber rådmannen om en eksplisitt sak 

vedrørende muligheter for en bedre utnyttelse av kommunens institusjoner. 

Når det gjelder sykehjemsrom som skal benyttes til langtidsopphold til langtidsplasser, er det 

ikke aktuelt å foreslå reduserte kvalitetskrav. I mange tilfelle er dette innbyggerens siste 

hjem, og skal legge til rette for en verdig avslutning på livet. Dette innebærer «enerom» med 

tilfredsstillende sanitære forhold (vask, dusj og toalett på rommet) samt plass til 

institusjonsseng og hjelpemidler. Rommet skal også ivareta de arbeidsmiljørettslige forhold. 

Samhandlingsreformen stiller store krav til kommunene om nok korttidsplasser ved 

institusjonene. 

Mange trenger noen dager innenfor de rammer en institusjon gir, både for å komme seg 

såpass at hjemreise er forsvarlig, men også i påvente at nødvendig tilrettelegging i eget hjem 

(hjelpemidler o.l.). Ved slike rom, der pasienten skal oppholde seg i kortere tid, kan det 

aksepteres en lavere standard og eventuelt deling av rom. Det må allikevel tas med i 

betraktningen at mange av de pasientene som «mellomlander» på en korttidsplass før 

utskrivning til hjemmet eller permanent plassering på institusjon, er ofte meget syke og 

pleietrengende. Vi bør derfor ikke ta i bruk rom som er av en slik kvalitet at et tilfredsstillende 

arbeidsmiljø ikke kan etableres. 

Likeledes må aseptiske forhold i dag vurderes nøye. Smittefaren er stor. Sykehusinfeksjoner, 

resistente bakteriestammer og håndtering av urin/avføring/kroppsvæsker øker risikoen. Kommunens 

og helsepersonellet ansvar er udiskutabelt, og det kan ikke forsvares ikke å ha håndvask tilgjengelig 

på rommet. Spritdispensere og bruk av hansker er et supplement, og erstatter ikke håndvasken. 

Ringerike kommune har i dag sykehjem på Nes, Sokna, Nakkerud (Tyribo), Hvelven, Hønefoss og 

Austjord. Samtlige sykehjem har gått igjennom romprogram, med den hensikt å vurdere om flere 

rom kan tas i bruk som midlertidige pasientrom for korttidsopphold, for å avhjelpe det økte presset 

som har oppstått i forbindelse med samhandlingsreformen. Alle rom er vurdert, også rom for 

pårørende, legekontorer og lagerplass med muligheter for tilkopling av håndvask. 

Slik vurdering ble gjort: 
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Sokna omsorgssenter:  

Benytter i dag et rom for pårørende til pasientrom ved akutte behov. Dette rommet har 

håndvask/dusj og toalett, men er lite i forhold til pasienter som er «tungt» pleietrengende. Selv om 

pasienter som legges inn her får annet rom ved ledighet, er rommet kontinuerlig i bruk, og 

sykehjemmet har derfor i realiteten 20 senger. 

Nes omsorgssenter: 

Benytter i dag et hvilerom for dagpasienter til midlertidige «kriser». Rommet har ikke vask (kan 

heller ikke få det) slik at håndtering av pleietrengende er svært lite hensiktsmessig. Dersom noen 

trenger 2-3 dagers opphold mens man venter på nødvendig klargjøring i hjemmet, aksepteres 

løsningen. 

Hønefoss omsorgssenter: 

Avdelingen i 3. etasje er brukt som «trygghetsplasser». Avdelinger er noe større enn det faktiske 

behovet har vist seg å være, men behovet for «trygghetsplasser» må ikke undervurderes, da det i 

vesentlig grad styrker mulighetene for bl.a. pårørendeomsorg og behovet for nødvendig avlastning. 

Erfaringene så langt er 4 – 5 senger vil dekke behovet, og tilbudet kan godt gis ved andre sykehjem, 

f.eks. ved Nakkerud omsorgssenter. Slik realisering vil gi kommunen en netto tilvekst på 9 

korttidssenger dersom behovet tvinger seg fram. 

Andre rom på sykehjemmet er vurdert, men ingen har muligheter for å etablere en håndvask inne på 

rommet. Selv om det er relativt enkelt å føre vann inn over himling, er etablering av avløp ikke 

aktuelt. 

Tyribo omsorgssenter: 

I første etasje på «gamlebygget», vegg i vegg med dagtilbudet står det fire små rom (9 kvm/rom) 

ledige. Disse rommene har felles toalett, kjøkkenkrok og liten stue. Det er håndvask på rommene. 

Smale dører gjør ikke inn/uttransport i seng mulig, men i forhold til den pasientgruppe som 

«trygghetsplassene» var tenkt for, kan bruk av enheten aksepteres. Nærheten til dagtilbudet og 

aktivitør her, vil gjøre disse «trygghetsplassene» attraktive. Kan allikevel ikke forsvares brukt til 

«tung pleie», men kan være aktuelle dersom dagens reservekapasitet på Hønefoss sykehjem må 

utløses. 

Senteret har vurdert å benytte dagens legekontor som akuttrom. Rommet har vask, og vil kunne 

benyttes reint størrelsesmessig. Legekontoret er i bruk 4 timer/uke. 

Hvelven omsorgssenter: 

Ved Hvelven 85 (sykehjemmet) har legekontor, pårørenderom og lager for hjelpemidler vært 

vurdert. Ingen av disse rommene er foreslått omdisponert ved eventuelle behov. Enten er de alt for 

små, eller det er ikke mulig å etablere en håndvask med kaldt/varmt vann på rommet. Økningen av 

plasser ved dagavdelingen gjennomføres. Staten har innvilget søknaden fra hovedkomiteen om 

tilskudd (kr. 60 000,-/plass/år) fra 15. mai 2012. 

Austjord omsorgssenter: 

Rehabiliteringsavdelingen av to hvilerom for dagpasienter. Begge rommene har vask på rommet, 

men benytter bad/toalett i fellesarealer. Rommene er store nok til såkalte kriseplasser (på lik linje 

med plassen på Nes omsorgssenter). Det ene hvilerommet er allerede i bruk til pasienter, og det 

andre kan utnyttes på samme måte ved spesielt behov. 

Korttidsavdelingen har i dag 12 rom som kan benyttes som dobbeltrom dersom behovet skulle bli 

prekært. Slik utnyttelse vil føre til at pasientene som legges inn her vil måtte være mer selvhjulpne, 
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og det er ikke denne gruppen (mer selvhjulpne) som utløser de akutte behov. Behovet er derimot 

konsentrert om en pasientgruppe som er relativt tungt pleietrengende. 

Samlet sett viser gjennomgangen at det mulig å utvide sengekapasiteten innenfor nåværende arealer 

med 26 senger dersom behovet skulle bli akutt. 3 av disse er allerede tatt i bruk. Bestillerenheten 

rapporterer at kommunen i dag har det antall sykehjemssenger som ut i fra dagens situasjon er 

forsvarlig. Utfordringen ligger i å få stor ”gjennomstrømming” på korttidsplasser. Pasienter som 

etter noen dager får sitt omsorgsbehov vurdert til å kunne tilbyes i eget hjem, må skrives ut til dette. 

Samlet ”reservekapasitet” på dagens sykehjem er da 26 plasser hvorav 3 plasser er i bruk. 

 

28.06.12 

Kommunestyret fattet i sitt møte 28.06.12 følgende vedtak: 

1. «Framlagte oversikt over mulig restkapasitet ved sykehjemmene tas til orientering. 

2. Det presiseres at bruk av slike «reserveplasser» aldri må bli permanente løsninger». 

 

Status p.t. 

1. Etter utsettelsesvedtaket i formannskapet er saken stilt i bero i påvente av endelig utredning 

av eksisterende bygningsmasse. 

2. Utredningen (Holte Consulting) vil bli presentert under formannskapets strategikonferanse 

3. -4. juni. 

3. I de opprinnelige planforutsetningene til hovedkomiteen inngikk det bygging av minst 80 

omsorgsboliger m/bemanning i perioden 2010 – 2030. Pr. i dag er ingen av disse 

planlagt/påbegynt. 
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Tentativ prosjektplan for etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune: 

 

Tiltak -13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Planlegging                                       

Valg av tomt        

 

 

 

 
Slakk 

                             

Regulering 
* 

                                   

Tomteerverv                                    

Prosjektleder                                    

Forprosjekt                                    

Anbud                                    

Detaljregulering                                    

Prosjektering                                    

Byggesak                                    

Byggeperiode                                    

Innredning                                    

Ferdigstillelse                                    

* Spilles inn i arealdelen til kommuneplanen som bør ferdigstilles i 2014. 
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DEMENSPLAN 2013 - 2020 - RINGERIKE KOMMUNE  
 

Arkivsaksnr.: 13/1774  Arkiv: F01 &30  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Eldrerådet  
37/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020” 
 
Innledning / bakgrunn 
 Planen er utarbeidet av en fag/arbeidsgruppe, supplert med medlem fra eldrerådet, 
hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd samt brukerrepresentant.  
Følgende har deltatt: 

 Maria Bakken Kelly, pårørenderepresentant 

 Ole Johan Andersen, politiker Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 Ole Einar Dalen, eldrerådet 

 Anne Marie Brager, enhetsleder Austjord Behandlingssenter 

 Gerd Aase Strand, Sykepleier Hvelven 

 Kari Dihle, Sykepleier Hvelven 

 Bente Herseth, saksbehandler bestillerenheten 

 Kari Hidem Sætre, ergoterapeut 

 Kari Thomassen, Fagarbeider 

 Kirsten Orebråten, virksomhetsleder institusjon 

 Liss Isaksen, Fagarbeider 
 
Spesialrådgiver Sveinung Homme har vært sekretær for gruppen 
 
Hovedkomiteen for Helse, omsorg og velferd sendte  ”Forslag til demensplan for Ringerike 
kommune 2012 – 2020” ut på høring den 3. april 2013 med høringsfrist 10. mai 2013. 
 
Ved fristens utløp hadde det innkommet fire høringsuttalelser (vedlagt). 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har sammenfattet de endringsforslag som har framkommet og vurdert disse 
slik: 

 Manglende sidenummerering og innholdsfortegnelse 

Dette er nå på plass i den endelige planen 

 Manglende avsnittsnummerering og manglende figurnummerering 
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For å lette høringsreferansene kan dette være gunstig, men vi har ikke innarbeidet 
dette i den endelige planen.  

 Manglende presisering av oppstart og ferdigstillelse av de forskjellige tiltak 

Dette vil være helt avhengig av behandling av budsjett og handlingsplan, og dette 
innarbeides derfor ikke i den endelige planen. 

 Utsagnet: De kartleggingsverktøyene som er utarbeidet for å diagnostisere demens, 
er tilpasset vår kultur og få er lite anvendbare overfor denne gruppen, bør endres til 
«De kartleggingsverktøyene som er utarbeidet for å diagnostisere demens, er 
tilpasset vår kultur og få av dem er anvendbare ovenfor denne gruppen». 

Endringen er gjort i det endelige dokumentet. 

 Det er ikke bare nødvendig med kompetente pleiere, men de må også være i et 
tilstrekkelig antall 

Presiseringen er innarbeidet. 

 Forebyggende tiltak viktig. Det bør presiseres ytterligere viktigheten av riktig 
ernæring og «trening» av hjernen. 

 Forebyggende arbeid er for lite vektlagt i rapporten. Momentet «forebygging» bør 
synliggjøres i eget punkt. Her kan det med fordel argumenteres med faktorer som 
mosjon og kosthold 

Dette er innarbeidet under kapittel «Aktiviteter og forebygging». 

 Ønske om øremerking av midler til demente i budsjettet 

Budsjettet finansierer tiltakene, - og i den grad disse er spesifikt rettet inn mot 
pasientgruppen, vil midlene bli brukt direkte i forhold til målgruppen. 

 Viktig at budsjettet styrkes allerede neste år, og oppretting av demenskoordinator og 
demensteam er avgjørende 

Uttalelsene er videreført i saksframlegget 

Med disse endringene legger rådmannen dokumentet frem for politisk behandling. 

 
Vedlegg 
 

 Demensplan  2013 – 2020, - Ringerike kommune  

 Høringsuttalelse fra Vegård pensjonistforening 

 Høringsuttalelse fra LHL Tyristrand og Nakkerud 

 Høringsuttalelse fra FrP, Ringerike 

 Høringsuttalelse fra Seniorforeningen i Statens kartverk 
 
 
  
Ringerike kommune, 15.05.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923
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“Mamma er dement….” Jeg måtte gjenta ordene for meg selv noen ganger etter at jeg hadde 

avsluttet telefonsamtalen med pappa. Det tok litt tid før det gikk opp for meg hva han hadde sagt, - 

hun hadde jo ikke fylt 60 år enda.  

Men jeg skal ta dere med fra begynnelsen: Det hele begynte med at vi merket at mamma begynte å 

rote i hvilke dager hun hadde vært på jobb. Hun klarte ikke å holde den perfekte orden på verken 

hjem eller økonomi, og hun husket ikke arbeidsoppgaver som hun hadde utført daglig i over ti år. En 

bekymringstelefon fra hennes sjef og gode venninne fikk oss til å reagere.  

Hun fikk time hos fastlegen, deretter undersøkt med MR og CT, og til slutt gikk turen til nevrologisk 

avdeling i Drammen hvor hun fikk diagnosen Frontallappdemens. Med seg fra sykehuset fikk hun en 

resept på medisiner, og beskjed om å kontakte fastlege når det var behov for ny resept. 

Tiden gikk og sykdommen begynte å sette sine spor. Jeg flyttet tilbake til barndomshjemmet igjen 

sammen med mine to sønner for å hjelpe til med mamma. Etter en stund begynte virkelig sykdommen 

å sette sitt preg. Mamma vandret mye frem og tilbake, humørsvingningene var store, hun ble 

tiltaksløs og ga rett og slett blaffen i alt. Da ble i grunn rollene våre byttet om. Jeg ble en mamma for 

henne. Vi begynte å gjøre klar all maten hun trengte i løpet av dagen på morgenen før vi gikk på jobb, 

men det var ikke det hun valgte å spise. Vi kunne finne ut at hun hadde spist opp en hel Norvegia, en 

boks med prim eller et helt glass med honning mens vi var borte. Det var på tide å få hjelp. 

Vi fikk time hos fastlegen. Han kom med løsningene Regnbuen (treffsted for mennesker med psykiske 

problemer) eller dagavdelingen på Tyribo. Vi valgte å prøve på Tyribo. Det gikk ikke. Hun klarte seg 

ikke godt nok på egenhånd. Hun bare gråt og ville ikke være der. Siden det ikke fungerte var det ikke 

flere tilbud. Det var tilbakemeldingen vi fikk.  

Fortvilelsen økte, hva skulle vi gjøre? Jeg ringte Nasjonalforeningen, de anbefalte meg å ta kontakt 

med lokalavdelingen i Hole eller ringe sykehuset hvor hun fikk diagnosen for å spørre om de hadde 

pårørendeskoler. Jeg ringte til sykehuset i Drammen. De undersøkte og fant ut at det var en 

pårørendegruppe som hadde møter på Ringerike Sykehus. Det var en måned til neste møte, men 

dagen kom og jeg møtte opp. Der kom jeg i kontakt med en ansatt i Bestillerenheten i Ringerike 

kommune. Etter en lang telefonsamtale med henne noen dager senere var verden plutselig mye 

lysere. Så klart var det tilbud for demente i Ringerike.  

Mamma fikk raskt plass på dagavdelingen på Hvelven, vi slapp endelig å bekymre oss for hva hun 

fant på når hun var alene hjemme. Det ble fort slått fast at mamma hadde kommet såpass langt at 

en dagplass var ikke nok. Selv om vi, og spesielt pappa, ikke hadde lyst til å gi opp enda, så innså vi at 

det var det beste. Noen måneder senere hadde mamma fått plass på bofellesskapet på Hvelven. Litt 

småproblemer i starten, men det rettet seg ut etter hvert. 

Pappa og jeg var veldig takknemlige for den hjelpen vi hadde fått. Mamma hadde kommet til en 

kjempefin plass. Vi kunne senke skuldrene, slappe av og nyte hverdagen. Så tenkte vi på andre i 

samme situasjon. Vi begynte å engasjere oss i pårørendegruppa, for andre som er like uvitende som vi 

var. 

Vi håper at alle som i fremtiden får en demens diagnose, tidlig kan få et tilbud å støtte seg til og at 

deres pårørende kan få lov til å skape gode minner og ha kvalitetstid med sine kjære.  

Maria Bakken Kelly, pårørende 
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Plan for omsorg til demente, - Ringerike kommune 
 

Planen er utarbeidet av en fag/arbeidsgruppe, supplert med medlem fra eldrerådet, 

hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd samt brukerrepresentant.  

Følgende har deltatt: 

 Maria Bakken Kelly, pårørenderepresentant 

 Ole Johan Andersen, politiker Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 Ole Einar Dalen, eldrerådet 

 Anne Marie Brager, enhetsleder Austjord Behandlingssenter 

 Gerd Aase Strand, Sykepleier Hvelven 

 Kari Dihle, Sykepleier Hvelven 

 Bente Herseth, saksbehandler bestillerenheten 

 Kari Hidem Sætre, ergoterapeut 

 Kari Thomassen, Fagarbeider 

 Kirsten Orebråten, virksomhetsleder institusjon 

 Liss Isaksen, Fagarbeider 

Spesialrådgiver Sveinung Homme har vært sekretær for gruppen 

Hva er demens? 
 «Demens» er en fellesbetegnelse på en tilstand forårsaket av ulike sykdommer som påvirker 
hjernens funksjon. Tilstanden er kronisk, irreversibel1 og forverrer seg. Demens fører til svikt i 
psykologiske prosesser som hukommelse, oppmerksomhet, læring, tenkning og kommunikasjon. 
  
Personer som utvikler demens får problemer med å opprettholde tidligere innlærte ferdigheter og 
å mestre dagliglivets gjøremål. Noen utvikler personlighetsforandringer, preget av manglende 
innsikt og redusert dømmekraft. Andre utvikler variasjoner av personlighetsforandringer preget av 
hemningsløshet, aggressivitet og/eller mangel på empati.  Andre symptomer kan være angst, 
depresjon, mistenksomhet, vrangforestillinger og forskjellige former for tvangsmessig atferd. 
 
Demens inndeles i typer avhengig av årsaksforhold: 
 

 Alzheimers sykdom som omfatter ca. 60 % av tilfellene. 

 Vaskulær demens2 som omfatter ca. 20-25 % av tilfellene. 

 Parkinsons sykdom med demens som omfatter ca. 3-5 % av tilfellene. 

                                                           
1
 Går ikke tilbake 

2
 På grunn av sviktende blodforsyning til hjernen (f.eks. ved slagtilfeller) 
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 Lewy body demens3 som omfatter ca. 3-5 % av tilfellene.  

 Frontallapsdemens som omfatter ca. 3-5 % av tilfellene. 

 Andre former som ofte er relatert til langvarig alkoholmisbruk, vitaminmangel eller 
kreftsykdom, som omfatter ca. 5-10 % av tilfellene. 
 
Personer som får demens blir sykere ettersom tiden går og 
blir etter hvert mer og mer avhengig av hjelp fra andre. 
Dermed forsterkes kommunens utfordringer, da stadig flere 
blir eldre og eldre og demenstilstandene øker derfor også i 
omfang. Hos noen skjer forverringen fort (2-3 år), hos andre 
langsomt (8-10 år eller mer).  
 
Demensforløpet kan registreres i 3 faser: 
 
1. Kompenseringsfasen 

Sviktende hukommelse for hendelser i nær fortid. Glemmer 
avtaler, glemmer å spise, handle, betale regninger. Sviktende 
tidsorientering. Tar i bruk forsvarsmekanismer 
 

2. Dekompenseringsfasen 
Blir lett forvirret, mister «grepet» på tilværelsen. Psykotiske symptomer. Det er i denne fasen de 
fleste kommer i kontakt med helsevesenet. 
 
3. Pleiefasen 

Balansesvikt og gangproblemer. Blir ofte inkontinent for urin og avføring. Totalt avhengig av fysisk 
pleie. 

 

Forekomst 
Flere blir gamle, og dermed opplever flere å bli demente; m.a.o. forekomst av demens øker med 
stigende alder. I aldersgruppen 65 -69 år forekommer nå demens hos ca. 1 % av befolkningen. Fra 
70 års alderen forekommer demens hos ca. 15 %, mens tilfellene øker til ca. 20 % for personer 
over 80 år. For 90 åringer og eldre er forekomsten over 40. Når andelen eldre i befolkningen øker 
vil dette føre til vesentlig flere demenstilfeller i årene som kommer. 
 
På landsbasis er omtrent 71 000 personer rammet av demens i dag (2011). Når man regner med 
både syke og pårørende er ca. 350 000 personer berørt av sykdommen. 
 
Rundt 60 % av de syke befinner seg i eget hjem (ca. 43 000 personer) og de fleste vil være 
avhengig av tilrettelagte omsorgstjenester, og i den kommunale helse og omsorgstjeneste er de 

                                                           
3 Frederic Lewy (1885-1950) var den første til å oppdage unormale proteinklumper ("Lewy-legeme-

inneslutninger") tidlig på 1900-tallet. Demens med Lewy-legemer begynte å bli diagnostisert på midten av 

1990-tallet etter oppdagelsen av Lewy-legemer i hjernebarken til en undergruppe av avdøde demens-

pasienter. 

 

”Fra toppen av pyramiden 

føres han sakte ned, trinn 

for trinn, gradvis retrett 

mot tåkedis og ensomhet i 

en lukket verden der slekt 

og venner blir diffuse 

elementer mellom 

differensierte minner fra 

barndommen” 

(Tor M. Solvang) 
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demente i dag den klart største brukergruppen. I de fleste tilfeller er familien den viktigste 
medhjelper og bærer av omsorgsbyrden. Frem til år 2035 vil antallet øke til ca. 140 000 mennesker 
(fordobling), og dette anslaget eskalerer hver gang det legges fram nye prognoser. 
 
Tilgjengelige anslag over andelen av befolkningen som har demens varierer betydelig som en følge 
av ulike diagnostiske kriterier. Det er en liten overvekt av menn med demens i de yngste 
aldersgruppene, og en betydelig overvekt av kvinner i de eldste. Av mannlige demenspasienter bor 
omtrent 80 % hjemme og 20 % i sykehjem, mens kvinnelige demenspasienter fordeler seg med 
omtrent 50 % på hvert sted. 
 
De fleste vil være avhengige av tilrettelagte tjenester. Det økende antall personer med demens 
som bor i eget hjem vil stille store krav til kommunene for å organisere, dimensjonere og 
tilrettelegge tjenestetilbudet, og sørge for at det er tilstrekkelig kompetanse i personalgruppene til 
å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud. 
 
I Ringerike kommune vil antall eldre utvikle seg slik i årene framover: 

Utviklingen av antall eldre >80 år fra 1990 til 2030 

 
I de nærmeste 10-12 årene vil altså antall innbyggere over 80 være rimelig stabilt. Antall 
innbyggere over 90 år vil imidlertid ha en vekst de nærmeste 4-5 årene. Veksten vil i følge 
prognosen være på omkring 35 %. Dette tilsvarer omkring 100 personer. Hovedparten av disse vil 
ha behov for pleie- og omsorgstjenester. De siste 20 årene har antall innbyggere som har passert 
90 år steget med 115 personer. Antallet er mer enn fordoblet.  
De neste 10-12 årene vil antall innbyggere over 80 år være relativt stabilt for på nytt å stige fra 
omkring 2022. Antallet eldste eldre (90+) fortsetter å stige frem til nærmere 2015 før tallet i følge 
prognosen stabiliserer seg.  
 
Vi kan ikke uten videre framskrive utviklingen av antall demente proporsjonalt med utviklingen av 
antall eldre, da demensforekomsten varierer i de ulike aldersgruppene.   
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Basert på forskning, blant annet Rotterdam-studien i 1995 og en norsk studie av Engedal og 
Haugen i 1993, er forekomst (prevalens) av demens beregnet i ulike aldersgrupper. Dette er de 
data for forekomst som oftest benyttes i statlige dokumenter. 
Anvendt på befolkningsdata og prognoser, gir Rotterdam-studien følgende framskrivning for 

Ringerike kommune: 

 

 

 

 

 

En ren framskrivning i forhold til 
denne studien indikerer en vekst 
på mer enn 200 personer med 
demens i Ringerike fra 2011 til 
2030. Det tilsvarer en vekst på 40 
%. Veksten i perioden 1990-2011 var på omkring 46 % (160 personer). Dette må nå defineres som 
«i beste fall». En undersøkelse publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening viser at det i Norge 
vil være ca. 94 000 demente i 2030 og 142 000 demente i 2050. Dette er en dobling av antall 
demente over en periode på ca. 40 år. 
 
Det er ikke mulig slik pasientene i dag blir registrert i Ringerike kommune, å kunne dokumentere 
hvor mange pasienter som har fått diagnosen demens. Vi har derimot mange pasienter med 
diagnosene «nedsatt korttidsminne» og «kognitiv svikt». Dette er ikke tilfredsstillende, og vil 
måtte være en oppgave Gerica og IPLOS-ansvarlige, i samarbeid med et eventuelt demensteam 
eller forebyggende helseteam for eldre, vil måtte prioritere i fortsettelsen.  
 
Peter F. Hjort og Hans Th. Waaler beskriver i en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 
13/10 to hovedutfordringer knyttet til demens frem mot 2050:  
 

1. En nødvendig utbygging av hjemmetjenester og sykehjem. 

2. Forsøke å forebygge eller utsette demens. 

 
Implisitt i pkt. 2 ligger at forekomsten i fremtiden kan endres. Nye medisiner kan bidra til å 
redusere forekomst/tjenestebehov. På den annen side vil redusert dødelighet av hjerte- og 
karsykdom og kreft øke forekomsten av demens fordi flere vil bli gamle. Peter F. Hjort og Hans Th. 
Waaler peker særlig på at fysisk aktivitet er et svært viktig forebyggende tiltak. 
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Utredning/Diagnostisering 

I dag finnes ingen kur mot sykdommen. Men jakten på god behandling og forebygging pågår 
intenst i flere land.  

Den dagen Alzheimers sykdom kan behandles, vil metoder for 
å stille tidlig diagnose være nødvendige. Med metodene som 
brukes i dag, oppdages nemlig ikke sykdommen før hjernen 
allerede er alvorlig og uopprettelig skadet. 

I følge en undersøkelse har fire av fem pasienter på norske 

sykehjem en demenssykdom. Bare halvparten av dem har fått 

en diagnose på demenssykdommen.  

Undersøkelsen omfattet 1163 pasienter ved 26 sykehjem i 18 

kommuner i Hedmark, Oppland og begge Agder-fylkene. Den 

viser at 80 % av pasientene har demens og 40 % av disse har 

psykotiske symptomer i form av vrangforestillinger og/eller 

hallusinasjoner. Kun 3 % av pasientene som er innlagt på 

sykehjem er i dag helt uten svikt i hukommelse og/eller 

orienteringsevne. 

Mangel på diagnostisering har som konsekvens at mange eldre i 

sykehjemmene ikke får den behandlingen og det tilbudet de 

skal ha. Faglig sett vurderes dette som svært alvorlig. I følge 

undersøkelsen må funnene få konsekvenser for hvordan man i 

Norge organiserer sykehjemmene sine og hvordan og med 

hvem disse er bemannet (Selbæk 2008)  

«Lys i tunellen», - forskningsresultatene gir også håp om at Alzheimers sykdom kan forebygges  

Amerikansk forskning hevder at man allerede hos unge mennesker kan kartlegge om de senere vil 

utvikle demens. I hjernen hos demente bygger det seg opp en type proteiner som kalles 

amyloider. Disse avleiringene tror man er en årsak til blant annet hukommelsestap. 

Nå mener forskere at de kan knytte de samme avleiringene til måten hjernen gjør sukker om til 

energi på. Undersøkelser av en gruppe unge voksne viser at disse prosessene spesielt finner sted i 

de samme områdene som man senere i livet kan se proteinavleiringer. Studien er publisert i det 

amerikanske tidsskriftet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciens of the United States 

of America) og ledet av professor Mark Mintun.  

Dersom man kan screene grupper med slike proteinavleiringer selv i små mengder tidlig i 

livssyklusen, vil dette kunne åpne for profylaktisk behandling på et tidlig stadium. 

Britisk forskning viser at store doser B-vitamin (300 ganger mer B12 og 15 ganger mer B6 enn 

anbefalt daglig inntak) kan bremse hjernesvinn hos eldre som er på vei til å utvikle Alzheimer eller 

annen demens. I to år har forskere fra Oxford University gjort forsøk med B-vitaminer på eldre 

 «Hvis det i sannhet skal 
lykkes å føre et menneske 
hen til et bestemt sted,   
må man først og fremst 
passe på å finne ham der 
hvor han er, og begynne 
der.  
 
Dette er hemmeligheten i 
all hjelpekunst. Enhver der 
ikke kan det, er selv i 
innbilning, når han mener å 
kunne hjelpe andre.  
 
For i sannhet å kunne 

hjelpe en annen, må jeg 

forstå mer enn han, men 

dog vel først og fremst 

forstå det, han forstår..»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Søren Kierkegaard) 
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med mildt svekket hukommelse og evne til kognitiv tenkning. Slike symptomer er en betydelig 

risikofaktor for å utvikle Alzheimer eller andre former for demens. 

Resultatene av forsøkene viser at hjernesvinn kan reduseres med det halve ved inntak av daglige 

doser B-vitamin, noe forskerne antar også vil forsinke utviklingen av demens. Resultatene er langt 

tydeligere enn forventet og blir betegnet som «dramatiske», og håpet er nå at denne enkle og 

trygge behandlingen vil forsinke utviklingen av Alzheimer hos mange som lider av milde 

hukommelsesproblemer. 

Svensk forskning prøver ut en vaksine som skal lære kroppen å kjenne igjen avleiringene i hjernen 

og hindre kroppen i å produsere disse. Tidlig diagnose vil bli avgjørende i behandlingen, da 

Alzheimer starter 20 år før man får symptomene. Foreløpig kan ikke svenskene si noe om hvordan 

forsøkene går, annet enn at ingen av forsøkspersonene har avsluttet behandlingen og at ingen har 

fått bivirkninger.  

Norsk forskning.  Endringer i hjernens tynne blodårer har tidligere vært ansett som en naturlig 

følge av alderdom. Men ferske forskningsresultater fra Akershus Universitetssykehus og 

Rikshospitalet viser at blodkarendringene ikke er så uskyldige som tidligere antatt. Hos noen kan 

de føre til demens. Svekket blodforsyning til hjernen øker forekomsten av de skadelige 

avleiringene. Dette kan oppdages flere år før demenssykdommen bryter ut, og forebygges. 

En god utredning på et tidlig stadium er viktig fordi: 

 

 Diagnose og vurdering av hvilke konsekvenser demenssykdommen fører med seg legger 
grunnlag for å iverksette riktige hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av personer med 
demens og deres pårørende. I tilfeller hvor kognitiv svikt har andre årsaker enn 
begynnende demens kan utredningen avdekke bakenforliggende sykdom med mulighet for 
effektiv behandling. 

  En tidlig diagnose kan gi mulighet til å planlegge og å ta viktige beslutninger mens man 
fortsatt har samtykkekompetanse. 

 Utredning foretatt i hjemmet kan kvalitetssikre opplysninger og gi viktige bidrag til 
fastlegenes, og eventuelt spesialisthelsetjenestens vurdering. Observasjoner i et trygt/kjent 
miljø gir dessuten bedre innblikk i hvilke aktiviteter personen mestrer og hva som skaper 
problemer i det daglige. 

 Utredning i hjemmet kan styrke hjelpeapparatets relasjon til både brukere og pårørende. 
Pårørendes omsorgsrolle synliggjøres og deres behov for støtte og veiledning kan avdekkes 
lettere. 

Forutsetninger for at Ringerike kommune skal kunne gi et godt nok tilbud innen utredning og 
diagnostisering er at: 
 

 Kommunehelsetjenestene med fastlegene må i større grad ansvarliggjøres i 
utredningsarbeidet. Dette vil kreve tett dialog og organisert samarbeid mellom de ulike  
aktørene. 

 Spisskompetansen må synliggjøres, og det må opprettes en enhet/team (helst i tilknytning 
til et kompetansesenter) som kan utføre deler av utredningen i hjemmet. 
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 Ansattes kompetanse på demens og kognitiv svikt må bedres generelt og 
utredningskompetanse spesielt. 

 Kommunen må ha tilfredsstillende «verktøy» til å forestå enklere utredning. 

 Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten må være god og gjensidig. 

Behandling                                                                                                                                                                                                                                                

Demens kan ikke helbredes eller reverseres, men utviklingen kan «bremses» og behovet for 

institusjonalisering utsettes. Behandlingen/omsorgen vil derfor i hovedsak følge tre akser: 

1. Miljøterapi 

2. Medikamentell behandling 

3. Skjerming 

 

Miljøterapi 

Miljøterapi omfatter både fysiske og psykososiale faktorer. Miljøterapi har som mål at den 
enkeltes funksjoner skal bevares lengst mulig. Målrettet miljøterapi er en terapeutisk utnyttelse av 
dagliglivets spontane episoder og planlagte program, og en bevisst utnyttelse av det sosiale 

systemet (Christel Wootton 2007).  
 
Her forstår vi at miljøterapi må styre de daglige tilbudene vi gir 
til personer med demens; alt fra morgenstell, spising, fysiske 
aktiviteter, samtaler og sosiale aktiviteter, og til at personer 
med demens så langt som mulig kan styre sin egen aktivitet og 
ha kontakt med sitt tidligere liv. 
 
Travelhet og tidspress virker negativt fordi personer med 

demens fungerer langsommere enn friske. Er miljøet understimulerende eller stressende blir 
atferd og følelsesmessige reaksjoner negative. Boligens utforming har betydning og tjenestene må 
være individuelt tilrettelagt. Personalet og pårørende må ha kompetanse om demens. Det er viktig 
å kjenne miljøfaktorer som påvirker den enkelte og legge til rette for hver den enkeltes 
mestringsnivå. 
 
 Ved et større fokus på miljøet oppnår personer med demens at ens funksjoner holdes ved like, 
mindre følelse av uro, aggresjon eller nedstemthet, økt trivsel og dermed livskvalitet. Hensikten 
med miljøterapi for personer med demens er at de skal få styrket selvfølelse og en følelse av 
mestring av hverdagen. 
 
Miljøterapi kan innebære både å skjerme personer med demens fra omgivelsene men også å sette 
i gang ekstra stimulering. En demenssykdom gir som nevnt svikt i hukommelse, oppmerksomhet, 
steds-, og tidsorientering. Forståelsen for rom og retning er også svekket. 
 
Optimale rammebetingelser er derfor små bogrupper i et oversiktlig fysisk miljø med 
få beboere (4-8 personer) og et stort nok stabilt personale med nødvendig kompetanse. 

Om jeg visste at verden 
gikk under i morgen, ville 
jeg likevel gå ut i min hage 
og plante et epletre i dag! 

 (Martin Luther)       

Side 46 av 70



12 
 

Tilgang til avdelinger med aktivitetsmuligheter og direkte tilgang til tilrettelagte utearealer 
optimaliserer denne brukergruppens funksjonsnivå. Det går også ut på realitetsorientering som 
fungerer for noen, men gir en forverring hos andre.  
 
Når man mister kontrollen på tilværelsen og ikke lenger har hukommelsens hjelp er omverdenen 
helt avgjørende for trygghet. Noen ”godtar” en slik tilværelse bedre enn andre, og beholder 
tryggheten. Andre blir urolige, engstelige, aggressive og trenger tett oppfølging. Forandring 
genererer ofte uro. 
 
Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan følge denne pasienten tett opp og 
iverksette de tiltak som situasjonen til enhver tid krever. Eksempler på terapeutiske tiltak kan 
være musikkterapi, kulturelle aktiviteter, berøring/massasje og sansestimulering. 
 
Tjenesteutøverne må være skolerte på å gi denne gruppen trygge tilbakemeldinger og bekreftelser 
slik at personen med demens får tillit til den som kommer. Hvis ikke er det vanskelig å gi et godt 
tilbud og det vil også bli en utfordrende arbeidssituasjon for personalet. Man må søke egnet og 
engasjert personell. 
 
Bruk av minner, gjenstander fra gamle dager eller lesing kan gi god stimulering av språk og en 
meningsfull samtale. Andre miljøterapeutiske tiltak kan være samtalegrupper/ 
støttegrupper, musikk- bilde og aromaterapi, samt atferds modifiserende behandling. Det er stort 
behov for utvikling av gode modeller for miljøterapi i demensomsorgen. Det er ønskelig med et 
miljø som kan kompensere for svikt i oppmerksomhet, hukommelse, talespråk og endring i 
personlighet. 
 
Det er nødvendig å stille spørsmål om det i sykehjemmene på Ringerike er god nok kompetanse 
når det gjelder ikke-medikamentell behandling av atferdsforstyrrelser og demens og om dette er 
kompetanse som kommunen må tilegne seg. 

 

Medikamentell behandling 

Det finnes ingen medikamenter som kan kurere sykdommen. Noen kan lindre symptomer, men vi 
må unngå at pasienten «dopes ned», og bivirkningene er mange og alvorlige.  
 
En type medikament mot demens kan redusere celledøden noe, slik at progresjonen kan 
reduseres, f. eks. Ebixa. Dette brukes ved Alzheimers sykdom og vaskulær demens. En annen type 
medikament har en symptomatisk effekt ved å påvirke overføringen i nervecellene, som Aricept, 
Exelon og Reminyl. Disse medikamentene kan bedre oppmerksomheten, initiativ, hukommelse og 
funksjonen i dagliglivet. Ikke alle har effekt av disse, men behandlingen kan innebære at 
sykdomsprosessen forsinkes med 6 til 12 måneder. Noen kan ha effekt lengre og enkelte 
pårørende rapporterer at pasienten blir mer stabil i humøret, våken, oppmerksom og tar mer 
initiativ. 
 

Skjerming 

Skjerming skjer i dag i spesielt tilrettelagte enheter i sykehjem eller tilrettelagte bofellesskap. Det 
er viktig at demente som av trygghets. – og sikkerhetsmessige grunner trenger skjerming, får 
dette. Men, - det er også viktig at de omsorgstrengende som fortsatt er klare og orienterte 
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skjermes fra de som har utviklet tydelige demenstilstander. Skjerming innebærer en viss 
frihetsberøvelse, og er underlagt et strengt regelverk og kontroll. 

Aktiviteter og forebygging 

Å holde hjernen og kroppen i form er viktig for å forebygge demens. Tidligere har forskere vist at 
kryssord er god hjernetrim i denne sammenhengen. Mennesker med et rikt sosialt liv har også 
mindre risiko for å rammes av demens. 

En hobby er bra for hodet, viser nyere amerikansk studier. Bøker, håndarbeider og dataspill kan 
redusere risikoen for tap av hukommelse betydelig. 

Slike aktiviteter i alderen 50-65 år kan redusere risikoen med 40 prosent. Senere i livet ser 
hobbyene ut til å ha en enda større effekt. (Studien er utført ved Mayo-klinikken i Minnesota). Den 
populære hobbyen tv-titting har dessverre ikke samme effekt. Ifølge samme studie hadde 
storforbrukerne av fjernsyn høyere risiko for å utvikle hukommelsesproblemer. 

I følge professor og sjef for Alzheimerforbundet i Storbritannia, Clive Ballars, er det flere ting som 
kan gjøres for å motvirke sykdommen: 

1. Tren hjernen. Kryssord, sudoku og andre tankekrevende aktiviteter er god 
hjernegymnastikk. 

2. Tren kroppen. En studie fra Sverige har vist at risikoen for Alzheimer kan reduseres med 50 
prosent hvis man trener regelmessig. Trening fører også til at det dannes nye hjerneceller, 
og at hjernen raskere friskner til etter skader. 

3. Lindre smerter. I noen tilfeller kan det være gunstig for hjernen å ta smertestillende 
medisin som ibuprofen eller medisin som senker kolesterolet, har amerikansk forskning 
vist. 

4. Unngå Cannabis. Hasj og andre cannabisprodukter i tillegg til å forårsake hjerneskader, 
fremme Alzheimer 

5. Vær sosial. Folk som har et rikt sosialt liv og mange venner har ifølge svensk forskning 
mindre sjanse for å bli rammet av demens. 

6. Se på familiehistorien. Kartlegg om noen i din familie lider av Alzheimer, i så fall kan du 
befinne deg i risikosonen. 

7. Spis riktig. Fisk og grønnsaker med høye verdier av vitaminer og antioksidanter er viktig for 
at hjernen skal holde seg frisk. Dersom blodkarendringer i hjernen fører til Alzheimer, vil 
det bli ekstra viktig å gjøre noe med livsstilsfaktorer som overvekt, inaktivitet, røyking, høyt 
blodtrykk og sukkersyke. 

Mange problemstillinger som relateres til/skyldes demensutvikling kan forbygges, og det er viktig 
at primærhelsetjenesten har fokus på disse problemstillingene og mulighetene.  
Ernæring/kosthold er meget viktig. Helse og omsorgstjenestene har erfaring med at pasienter som 
blir lagt inn på avlastning eller får tilbud om dagopphold, etter kort tid blir mye bedre og klarere 
når kostholdet blir regelmessig, og riktig sammensatt. Det skal ikke mange dager til med 
manglende ernæring og drikke, før pasientene blir mer forvirrede og preget av sykdommen. Det er 
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derfor viktig at tjenesten organiseres slik at ansatte har tid nok til å ivareta bl.a. dette viktige 
aspektet 

 

Mange demente pådrar seg et stort pleiebehov på grunn av bruddskader, sårskader og 
brannskader. Her skal kort omtales tiltak alle kan gjøre: 

 Ombygging av hus/leilighet kan være aktuelt, og 
tilskudd/lån fra Husbanken kan søkes gjennom kommunen. 

 Demente er kraftig eksponert for hjemmeulykker. Faren 
for fall og skader blir større ettersom mange etter hvert blir 
stivere i bevegelsene, samtidig som bevegelsene blir raske og 
ukontrollerte. Alle farer kan ikke fjernes, men hjemmet kan 
gjøres tryggere. En rekke tekniske hjelpeanordninger er 
tilgjengelig (se neste avsnitt). 

 Ovner og peiser bør skjermes og bruk av levende lys 
begrenses. Panelovner som kan skape brann og brannsår byttes 
ut. 

 Løse rekkverk, løse lister og flisete teppeender 
fjernes/skiftes ut. Glatte eller løse matter fjernes og møbler som 
står i veien flyttes. Kantene på trappetrinn kan markeres med 
maling eller tape. 

 Løse ledninger som man kan snuble i festes. Støpsler og 
kontakter som er løse/skranglete festes også. Lamper som lett 
velter fjernes. 

 Sørg for godt lys i huset, særlig der man skal spise eller 
utøve aktivitet som krever godt syn. 

Teknologi i demensomsorgen 
Det finnes tekniske hjelpemidler som kan hjelpe til med å huske 
avtaler, angi dato, klokkeslett og tid på døgnet. Det kan 
installeres tidsinnstilt avkobling av strøm for å unngå 
komfyrbrann eller at vannkoker/kaffetrakter tar fyr. Det er viktig 
med slike forebyggende tiltak for å kunne gi mulighet for å bo 
lengre hjemme. 
 
Tekniske hjelpemidler for personer med kognitiv svikt blir mer 
og mer aktuelt. Pasientrettighetsloven gir retningslinjer for 
hvordan dette kan benyttes i dag og det arbeides med nye 
retningslinjer for bruken av disse hjelpemidlene. 
 
I dag er lovverket strengt for å ta i bruk en del hjelpemidler som 
for eksempel GPS, dørvarsler og andre ”overvåkende” eller 
”beskyttende” tiltak. Kvalitetsforskriften tilsier at pasienter skal 
ha anledning til å få komme ut. Frihetsberøvelse er et brudd på 
menneskerettighetene og krever et formelt vedtak om bruk av 

Omsorgskrisen skapes ikke 

av eldrebølgen. Den skapes 

av forestillingen om at 

omsorg ikke kan gjøres 

annerledes enn i dag. 

I en NTB-artikkel som sto 

på trykk i Aftenposten 19. 

mars, hevdes det at 

Datatilsynet setter foten 

ned for bruk av GPS-

sporing overfor demente. 

Dette er ikke riktig! 

Datatilsynet er derimot 

positiv til slik bruk av 

velferdsteknologi, bare3 

den er gjort på en 

gjennomtenkt og god 

måte. Bruk av GPS kan gi 

økt frihet, trygghet og 

verdighet for personer 

med demens. Alternativet, 

å få sin bevegelsesfrihet 

begrenset ved å bli låst inn 

eller nektet å gå ut, vil av 

mange oppleves som mer 

ødeleggende for den 

enkeltes verdighet og 

selvbestemmelse. 

Det er ikke 

personvernlovgivningen, 

men en hjemmel innenfor 

helseretten, som hindrer 

bruk av sporingsteknologi 

ovenfor personer som ikke 

kan samtykke. 

Datatilsynet har kun uttalt 

seg om behovet for 

endringer i lovverket, og 

støtter departementets 

arbeid med å få slik 

lovendring på plass. 
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tvang jf. Pasientrettighetsloven § 4 A. Slike vedtak kan ikke begrunnes med lav bemanning. Dette 
tilsier at vi i dag må ha personell til å følge pasienter, som det ikke er forsvarlig å la gå ut alene. Det 
kreves derfor god bemanning for å møte pasientens behov på en forsvarlig måte, i tråd med 
gjeldene lovverk og sentrale retningslinjer. 
 
Det blir etter hvert mer og mer klart, både for fagmiljøene og lovgiver at med en dobling av antall 
demente, vil det ikke være tilgang på nok helsepersonell for å ivareta alle oppgaver. Vi kommer 
derfor med stor sannsynlighet til å oppleve en revolusjon når det gjelder legale tiltak, både når det 
gjelder tekniske hjelpemidler og kontroll/overvåking. Manglende personellressurser vil også 
utvikle robotteknologi innen dette området som vi i dag ikke kan se rekkevidden av.  
 

Pårørendes rolle og situasjon 
En demenssykdom omfatter allerede fra debuten langt flere enn den personen som blir syk. Det er 
de pårørende som oftest observerer de første atferdsendringene, får mistanke om sykdom, blir 
konfrontert med den sykes angst og usikkerhet og må søke medisinsk hjelp og bistand for 
personen som har demens. 
 
Mye tid og oppmerksomhet går med til oppfølging av personen med demens. Dette kan føre til at 
pårørende neglisjerer egne behov for følelsesmessig støtte, avlastning og livsutfoldelse. Resultatet 
kan være tretthet, angst, depresjon, sinne, sosial tilbaketrekning eller økende helseproblemer 
(Engedal, Haugen 2006). 
 
Det er godt dokumentert at å være familieomsorgsgiver for en person med demens øker risikoen 
både for psykiske og fysiske helseskader. Internasjonale studier har vist at omsorgsgivere til 
«tunge» demente oftere oppsøker lege, får skrevet ut mer psykofarmaka og har større risiko for 
komplikasjoner ved blant annet hjerte-kar lidelser. Utbrenthet er også tilstander som preger 
mange av de med størst omsorgsbyrder. Det er i første rekke de atferdsmessige endringene og de 
psykiatriske symptomene ved demens som belaster pårørende og som kan gi økt risiko for 
psykiatriske symptomer og i første rekke depresjon. 
 
Heldigvis fører det økende fokus på demens til at diagnosen stilles tidligere enn før. I tidlig 
sykdomsfase vil de fleste pårørende takle situasjonen bra. Mange opplever det som en lettelse å få 
vite hva det er som feiler pasienten, andre reagerer med fortvilelse. Tidlig diagnostisering har også 
ført til at informasjons- og støttetiltak for personen som selv har en demenssykdom etterspørres. 
 
Erfaring viser at jo mer kunnskap pårørende har om sykdommen jo bedre mestrer de 
omsorgsoppgaven og bevarer også egen helse bedre.  Pårørende trenger kunnskap om 
demenssykdommen, behandling og tilgjengelige tjenester. De må trekkes inn i utredningsarbeidet 
og bidra med viktige opplysninger om bl.a. hvordan personen fungerte før sykdomsdebut. De er 
vesentlige støttespillere i utforming, gjennomføring og evaluering av de tiltak som settes i verk. 
Pårørende har også behov for å møte andre i samme situasjon og hjelp til å bevare egne ressurser 
og egen livskvalitet. 
 
Kunnskap om sykdommen gir også pårørende en bedre innsikt i hvor viktig det er å utnytte den 
tiden den syke fortsatt kan defineres å ha samtykkekompetanse. Riktig utnyttet vil den syke her 
kunne legge mange av premissene for hvordan man blir behandlet når sykdommen utvikler seg, og 
etablering av tiltak som innebærer bruk av makt og tvang kan bli unødvendig. 
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Pårørendeskole/ Samtalegrupper 
Pårørende gir verdifull omsorg, og oppgavene vil ofte for mange oppleves som svært belastende. 
Informasjon og god veiledning vil kunne forebygge stress og belastninger hos pårørende, og kunne 
gi trygghet både for den syke og den pårørende. 
 
Pårørendeskoler og samtalegrupper vil kunne bidra til at deltagerne for nødvendig informasjon og 
kunnskap om demens, og hvordan man skal kunne møte praktiske og emosjonelle utfordringer. 

Samtidig får deltagerne mulighet for å treffe 
hverandre, utveksle erfaringer og være der for 
hverandre. 
 
Pårørendeskolen består av faglige forelesninger og 
temabaserte gruppesamtaler. Disse arrangeres over 
flere samlinger eller som helgekurs. 
 
I samtalegruppene møtes deltagere med behov for 

kunnskap og støtte. Slike grupper kan rette seg både mot pårørende men også mot mennesker 
som har klare symptomer på at demens er i utvikling. Mange frivillige organisasjoner deltar både 
faglig og praktisk i driften av pårørendeskoler.  

Dagtilbud 
Foruten å være et viktig bidrag til meningsfull aktivitet og bevaring av livskvalitet, kan 
Dagtilbud virke til å forebygge, eller utsette tidspunkt for flytting til institusjon. Dagtilbud vil også i 
mange tilfeller være et av de viktigste avlastningstiltak for pårørende. Erfaring viser at et dagtilbud 
til mennesker med demens kan utsette innleggelse i institusjon med over 300 døgn/pasient. 
Dagtilbud vil dekke behov som: 
 

 Stimulering og aktivitet som er en forutsetning for at mennesker kan fungere normalt, så 

vel mentalt som fysisk. 

  Sosialt samvær og kulturelle stimuli som bekrefter identitet og vekker minner. 

  Styrking og bevaring av ressurser. 

 Avlastning for pårørende. 

  Arena for frivillighet og samarbeid med pårørende. 

 Kunnskapsbank og veiledningstjeneste for pårørende og samarbeidende enheter. 

 
Med begrensede ressurser blir ofte gjerne gruppene av brukere store for å favne flest mulig. Dette 
fører til at aktiviteten blir universell og dårlig tilpasset den enkeltes behov. Her er det viktig at 
alternative løsninger vurderes. Det er viktig å huske på at enhver form for forandring 
 
Grønn omsorg eller ”Inn på tunet” - tilbud beskrives som et tilbud på gårdsbruk der gårdbruker er 
direkte involvert i et dagtilbud enten som leder eller i en assisterende rolle. Tilbudene bygger på 
samarbeid mellom kommunen og gårdbruker og har aktiviteter knyttet til gården og landbruket.  
 
Helse og omsorg kan på denne måten gi et tilbud til hjemmeboende demente og deres pårørende. 
Det er vanskelig å beregne kost-nytte-verdi av tilbud som gis innen pleie og omsorg. Hvordan 
beregne kostnader og nytteverdi av bedre livskvalitet for pasient og pårørende?  

 
Når man har en demenssykdom  
er øyeblikket det eneste man eier  
- og mange gode øyeblikk gir gode 

dager! 
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Staten har en klar målsetting om å øke antall dagplasser på landsbasis. Egne tilskuddsordninger er 
stilt til disposisjon for formålet. Ringerike kommune har mottatt tilskudd for å etablere 11 nye 
dagplasser på Hvelven omsorgssenter. 
 

Annen avlastning 
Avlastningstilbud kan gis både som avlastning i eget hjem og 
som opphold i institusjon. 
 

Avlastning i eget hjem 

Mange pårørende ønsker avlastning i hjemmet for å kunne gjøre 
egne arbeidsoppgaver i fred og ro, eller for å nytte 
avlastningstiden til gjøremål eller kontakt med andre utenfor 
hjemmet.  
 
Slike oppgaver behøver ikke utføres av helsepersonell, men det 
er viktig at tilbudet tilrettelegges slik at den som skal gi 
avlastning i hjemmet har kunnskap om sykdommen og blir godt 
kjent med personen med demens, slik at de sammen kan utføre 
meningsfulle aktiviteter. 

 

Støttekontaktordning og besøkstjeneste 

Støttekontaktordning og besøkstjeneste kan også være gode avlastningstiltak. Også her er det 
viktig at det er de samme personene som gir tilbudet, og at en finner fram til personer hvor det er 
mulig å bygge et godt tillitsforhold. Det er nødvendig med opplæring og veiledning 

Informasjon 
Demenssykdom angår hele samfunnet og er fortsatt forbundet 
med uvitenhet og ulike forestillinger om skam og skyld. Dette 
kan føre til at symptomer holdes skjult og kan virke hemmende 
på deltakelse i sosiale aktiviteter. Økt kunnskap vil bidra til 
større åpenhet og mindre stigmatisering. 
 

Fokus på informasjon kan også stimulere og invitere frivillige aktører til deltagelse/-samarbeid. 
Innbyggerne trenger faktakunnskap om demenssykdommen, behandlingsmuligheter og om 
hvordan hverdagen kan tilrettelegges for et verdig og best mulig liv til tross for funksjonssvikt. 
 
 

”Glem aldri at de gamle 

trenger så lite, men 

trenger det lille så 

veldig”. 

     (Margaret Willour) 

«Personer med demens 
har sjelden mulighet til å 
vurdere egne behov, og er 
dermed sårbare fordi de er 
prisgitt kommunens 
ansatte og eventuelt 
pårørende når det gjelder 
ivaretakelse av helt 
grunnleggende behov, 
herunder 
ernæringsmessige 
forhold.» 

 
Helsetilsynets rapport fra tilsyn 
ved hjemmetjenestene i Narvik 

2011 
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Kompetansesenter for demens 
Skal kommunen lykkes i forhold til de formidable utfordringer vi står ovenfor når det gjelder 
pasientgruppen demente, vil tilstrekkelig kompetanse være avgjørende. Dette gjelder ovenfor 
klienttilbudet i særdeleshet, men også i forhold til rekruttering, veiledning, kvalitetsutvikling og 
intern kompetanseutvikling. 
 
En strategi vil være å synliggjøre egen spisskompetanse og gjøre denne tilgjengelig. Ved å 
organisere et kompetansesenter for demens, vil vi kunne oppnå: 
 

 Sikre en kvalitativ god nok diagnostisering og utredning. 

 Møte spesialisthelsetjenesten med likeverdig kunnskap og sikre samarbeidet. 

 Sikre sykehjemmene og den hjemmebaserte omsorgen faglig god og adekvat veiledning. 

 Sikre god nok undervisning/veiledning til pårørende. 

 Kunne foreta hjemmebesøk m/råd og veiledning samt utføre deler av utredning i 

pasientens eget hjem. 

 Følge opp kommunens ansvar når det gjelder forskning og metodevalg. 

 Sikre faglig utvikling og kompetanseheving. 

 
Et kompetansesenter for demens må inneholde: 
 

 Demensteam, ledet av en demenskoordinator 

 Korttidsplasser til utredning, avlastning 

 Forsterket skjermet enhet for de mest utagerende 

 Bistand til tilrettelegging i eget hjem 

 Info/demo-rom i forhold til aktuelle hjelpemidler for demente/pårørende 

 Organisering av pårørendegrupper 

Hvelven omsorgssenter (Hvelven 85) vil kunne egne seg godt til formålet. Pr. i dag har denne 
bygningen 12 omsorgsboliger for demente i underetasjen og 20 sykehjemssenger (hvorav 5 er 
klargjort for skjerming) i 1. etasje. Pr. i dag er alle som bor, eller er innlagt her demente. 
 

Demensteam 
Et av hovedmålene i den statlige «Demensplan 2015» er at den enkelte bruker skal være sikret 

utredning og diagnostisering ved mistanke om demens, og bli tilbudt et koordinert og helhetlige 

tjenestetilbud. Det finnes flere ulike måter å organisere demensarbeidet på, og kommunene står 

fritt i forhold til valg av organiseringsformer.  

Til nå har litt over halvparten av landets kommuner etablert demensteam. En positiv utvikling er 

at tverrfagligheten i demensteamene synes å ha blitt styrket sammenlignet med tidligere 

undersøkelser. I mange team er det i dag helsefagarbeidere, hjelpepleiere, ergoterapeuter, 

fysioterapeuter og leger. Et godt samarbeid mellom fastlegene og demensteamene er nødvendig 

for at personer med demens skal kunne fanges opp og følges opp. 

Demensteamet er et «lavterskeltilbud» i hovedsak rettet inn mot hjemmeboende, og aktiviseres 
ofte før hjemmetjenestene kommer inn med sine tilbud. Suksessfaktorer i dette samarbeidet ser 
ut til å være at fastlegene har tillit til demensteamets kompetanse, at de får gode tilbakemeldinger 
og at demensteamene har kapasitet til raskt å gå i gang med utredningen. Når fastlegene først har 
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etablert et samarbeid med demensteamene ser det ut til at de stort sett er fornøyde. Mange 
demensteam starter opp med hovedoppgaven å drive kartlegging og utredning av demens og 
videre oppfølging av pasienten. Når demensteamet har eksistert i noen år ser en at oppgavene 
vokser. Demensteamene trekkes inn i arbeid med veiledning av pårørende og veiledning til 
helsepersonell. De aller fleste demensteamene gjennomfører oppfølging av personer som er 
utredet for demens to ganger i året, som anbefalt. 

Demenskoordinator 
Det bør forslås å opprette en demenskoordinator i Ringerike kommune. Det må stilles krav til høy 
kompetanse, relevant erfaring og personlig egnethet for slik funksjon/stilling. 
 
Demenskoordinatoren skal: 

 Være en faglig hovedressurs som skal koordinere og være et bindeledd innen fagfeltet 

demens i pleie og omsorg. 

 Bidra til fagutvikling, undervisning og veiledning overfor annet personale i kommunen. 

 Bistå med kartlegging, undervisning og veilede brukere og pårørende. Nært samarbeid 

med læring- og mestringssenteret må påregnes. 

 Tilrettelegge for og skape gode samarbeidsrutiner og tverrfaglig samarbeid, også med 

brukernes faste lege. 

 Planlegge, - og utvikle demensfaget. 

 Lede Demensteamet eller Forebyggende oppsøkende team for eldre i kommunen. 

 Være kontaktperson for den enkelte bruker og dens pårørende, jfr. Helsepersonellovens 

krav om individuell plan. 

 Utvikle samarbeid med frivillige organisasjoner. 

 Utvikle kvalitetsmål, koordinere utvikling og evaluering av demenstjenesten. 

 Ansvar for at det utarbeides informasjonsbrosjyre og hjemmeside på nettet. 

 Gi pårørende et tilbud om «Demenstelefon» som betjenes alle hverdager av 

demenskoordinator mellom kl. 09.00 og 15.30. 

Boformer 
Tidligere gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten i Ringerike kommune (Fakta, figurer og 
fremtiden), konkluderer med at det ikke er åpenbart at Ringerike kommune har behov for flere 
plasser med heldøgns bemanning, men skulle kommunen allikevel velge å prioritere dette, bør 
bofellesskap for demente prioriteres. 
 

Nye krav 

Husbanken har sentralt skjerpet inn kravene for investeringstilskudd til omsorgsboliger vesentlig 
fra 2012, noe som klart gjenspeiler departementets føringer når det gjelder innsats ovenfor 
gruppen demente. Nå er det et absolutt krav at: 
 

 Bofellesskap skal ikke være større en maksimalt 8 boenheter (6-8 leiligheter) 

 Det skal være eget fellesareal for hvert bofellesskap 

 Leilighetene skal ha livsløpsstandard. 
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 Den enkelte leilighet skal være tilrettelagt for demente (det gjelder uavhengig av hvilke 

målgruppe kommunen prioriterer). 

 Utearealet skal være tilrettelagt på samme måte. 

 Det er nå et krav om at nye prosjekter skal utløse en netto tilvekst av slike boliger.  

 
Det er viktig å utnytte den demografiske perioden vi nå er inne i, til en gradvis utbygging av 
tilbudet. Den største økningen i antall eldre forventes først fra 2025.  
 
I fagmiljøene er det enighet om at nye institusjoner og omsorgsboliger bør bygges som små 
bogrupper. Hensikten er å skape oversiktlige og rolige omgivelser som stimulerer til aktiviteter 
som kan bidra til større trygghet og mestring for personer med demens. Små bokollektiv og 

avdelinger med aktivitetsmuligheter og 
direkte adgang til utearealer er bedre enn 
institusjoner i flere etasjer med lange 
korridorer. Mindre boenheter kan 
dessuten tilrettelegge for å gi et 
spesialisert tilbud til personer med 
demens. 
 
Tilrettelegging av utearealet(sansehager) 
har også vist å ha positiv effekt på velvære 
og atferd hos personer med demens. 

                                                            Bofellesskap for demente på Hallingby 

 
Ringerike kommune kan også alternativt vurdere å øremerke flere av omsorgsboligene med 
heldøgnsbemanning til demente, dvs. defineres som bofellesskap for demente. Dette må ikke 
nødvendigvis gjelde hele omsorgsboliganlegg, men definerte bofellesskap på 6 - 8 plasser. Det er 
bedre å øremerke avdelinger for demente, selv om de ikke er optimalt fysisk utformet, enn at 
beboere med demens bor sammen med beboere med andre hjelpebehov. 

Når det kommunale tilbudet ikke strekker til 
Personer med store atferdsmessige og psykologiske tilleggsproblemer til demens, vil i perioder by 
på betydelige behandlingsmessige utfordringer. Behovet for behandlingsinnsats og kompetanse vil 
ofte være større enn en kan mestre i en kommune.  
 

Takling av utfordrende atferd krever 
spesialkunnskaper og tiltak i tråd med 
kompetanse og bemanning innen psykiske 
helsevern. Kommunale eller interkommunale 
forsterkede skjermede enheter kan være en 
løsning. 
 
Hvelven 87 vil være en bygning som kan egne seg 
godt til formålet «Forsterket skjermet tilbud til 
utagerende». Bygningen ligger i tilknytning til det 
planlagte kompetansesenteret, og vil kunne bli en 
naturlig del av dette. 
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PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING OG DEMENS 
Utviklingshemming kan defineres slik:  
 
”Psykisk utviklingshemming er en funksjonshemming karakterisert ved omfattende begrensning 
både i intellektuell fungering og i å klare seg i samfunnet. Dette kommer til uttrykk både 
begrepsmessig, sosialt og praktiske ferdigheter.”  

(Berentsen, 2008, perm 1, hefte 8, side 3). 

  
Personer med utviklingshemming eldes raskere og utvikler alderskognitive forandringer som 
demens tidligere enn hos mennesker generelt. Mange har store og sammensatte behov som 
krever tverrfaglig kompetanse.  
 
I årene som kommer vil det derfor bli nødvendig å styrke kompetansen for personer med 
utviklingshemming med demens.   
 
Det er også viktig med tilpassede dagaktivitetstilbud med personale med kompetanse om demens 
for denne gruppen. En vil måtte påregne øket bemanning og kompetanse for å møte disse 
utfordringene. 
 

YNGRE PERSONER MED DEMENS 
Dette defineres som personer under 65 år. 
 
Dette er en gruppe som i særskilt grad trenger et tilrettelagt tilbud, både den som er rammet av 
sykdommen og vedkommendes pårørende. Det er viktig å jobbe bevisst med differensiering av 
dagtilbudet for denne aldersgruppen. 
 
Ved innleggelse i institusjon, må man tilstrebe å gi et tilbud som i størst mulig grad ivaretar 
pasientens integritet, ved å ta hensyn til pasientens ønsker, interesser og behov. 
 
Dette vil kreve større fleksibilitet i forhold til å opprettholde pasientens ”vanlige” liv; 
arbeidstilknytning, personlig assistent, støttekontakt, fritidsaktiviteter og sosialt nettverk. 
Dette er et område hvor det kan bli aktuelt å vurdere interkommunale samarbeidsløsninger.   
 

PERSONER MED MINORITETSSPRÅKLIG BAKGRUNN 
 
Personer med minoritetsspråklig bakgrunn vil representere en fremtidig utfordring for kommunen.  
Forskning fra Danmark viser at forekomsten av personer med demens i denne gruppen er minst 
like høy som i resten av befolkningen, men at denne gruppen er underrepresentert i utredning og 
behandling for sin demens. Årsakene til dette er at innvandrere har begrenset kunnskap om 
demens og det er språklige og kulturelle barrierer bl.a. fordi familiene tar seg av sine egne.   
 
Misforståelser grunnet samfunnsmessige forhold kan også vanskeliggjøre arbeidet.  De 

kartleggingsverktøyene som er utarbeidet for å diagnostisere demens, er tilpasset vår kultur og få av 

dem er anvendbare ovenfor denne gruppen 
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Tiltaksliste, - Ringerike kommune 

Tiltak (ikke prioritert rekkefølge) Ønsket måloppnåelse/strategi 

Etablere funksjon som 
demenskoordinator i Ringerike. 

 

Etablere en oppdatert oversikt 
over antall demente i 
kommunen som basistall for 
videre planlegging. 

Sikre pålitelige/kvalitetssikrede styringstall i forhold til 
detaljplanlegging. 

Etablere et demensteam i 
Ringerike kommune/-
Ringeriksregionen 
 

 

Kartlegge dagens 
fagkompetanse innenfor 
demens, og foreta nødvendige 
forsterkninger i tilbudet. 
 

 Styrking av generell fagkunnskap om demens til alle 
ansatte  

 Styrke ferdigheter i håndtering av utfordrende adferd 
og alderspsykiatri  

 Styrke kompetanse om medikamentell behandling ift 
demens  

 Drive løpende informasjon til innbyggerne for å bidra 
til å øke generell kompetanse om demens i 
bysamfunnet, åpenhet om sykdommen og redusere 
myter/fordommer. 

Etablere pårørendegrupper 
/samtalegrupper og/eller 
«pårørendeskoler» 

 

Etablere et «Kompetansesenter 
for demens» på Hvelven. 
 

Et kompetansesenter søkes utviklet i nært samarbeid 
med Vestre Viken HF (DistriktsPsykiatrisk Senter, 
Ringerike og Lærings, - og mestringssenteret). Senteret 
vil kunne ha 20 korttids institusjonsplasser for demente, 
inndelt i hensiktsmessige enheter samt 12 plasser 
organisert som omsorgsboliger. 

Etablere et utvidet dagtilbud for 
demente på Hvelven 
 

Ringerike kommune har i dag 10 dagplasser for demente 
på Hvelven. Tilbudet utvides med 11 plasser, under 
forutsetning av enkle bygningsmessige grep. Tiltaket er 
initiert høsten 2012 med statlig støtte 

Etablere et forsterket tilbud til 
utagerende demente i Ringerike 
kommune/Ringeriksregionen 
 

Tilbudet kan etableres som en skjermet del av 
korttidsplasser på kompetansesenteret. 
Tilbudet må etableres i et nært og forpliktende 
samarbeid med Vestre Vike HF, Ringerike 
DistriktsPsykiatrisk Senter. 
 
Forekomst/hyppighet tilsier at 4 plasser bør ha et 
nedslagsområde på ca. 60 000 innbyggere dersom man 
skal kunne kvalitetssikre at de «riktige pasientene» til 
enhver til frekventerer tiltaket.  En etablering vil derfor 
kunne betinge et interkommunalt samarbeid. 
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 Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien) 2010 
 

 Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter, Elin H. Aarø Strandli: «Den beste dagen på 
mange år». 

 

 Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter, Torhild Bjørge: «Friminutt for pårørende». 
 

 Sosial- og helsedirektoratet – IS-1486 - ”Glemsk, men ikke glemt!” 
 

 Sosial- og helsedirektoratet – IS 1201 - ”Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten» 
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STILLINGSSTØRRELSER I  HELSE OG OMSORG  
 

Arkivsaksnr.: 13/1918  Arkiv: 420   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Eldrerådet  
/ Kommunestyret  
/ Formannskapet  
38/13 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 04.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte retningslinjer for bruk av deltid innen helse og omsorgstjenesten, - ”Helse og 
omsorg i Ringerike kommune tar heltidsvalget”, tas til orientering. 
 
Innledning / bakgrunn  
I et innbyggerperspektiv er det av stor betydning at helse- og omsorgssektoren blir 
organisert med hele stillinger. Ved at flertallet jobber heltid vil innbyggerne oppleve større 
forutsigbarhet og trygghet i hverdagen, ved at de får færre å forholde seg til og møter 
medarbeidere som de kjenner godt og som kjenner deres situasjon. Mer heltid gir også 
færre rapporteringspunkter og overføring av informasjon. Mer heltid frigjør tid til 
innbyggerrettet arbeid og sikrer større kontinuitet. 
 
I et medarbeiderperspektiv er det gunstig å organisere helse- og omsorgssektoren med hele 
stillinger med tanke på mulighet for inntekts- og kompetanseutvikling og fremtidige 
pensjonsrettigheter. En heltidskultur vil også gi mulighet for å rekruttere og beholde 
tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. I tillegg vil dreining fra deltidskultur til heltidskultur 
bidra til å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, samtidig som det også vil tiltrekke seg 
flere menn til sektoren. 
 
I et kommuneperspektiv er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg 
tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. En heltidskultur vil gjøre det mulig å rekruttere og 
beholde nødvendig fagkompetanse og utvikle gode fagmiljøer. Mer tid på jobb kan gi 
mulighet for at den enkelte medarbeider blir mer engasjert og involvert. I tillegg muliggjør 
det mer tid til ledelse og utviklingsarbeid. 
 
Innbyggernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedager og i helg 
er utgangspunktet for arbeidstidsordninger som kommunen benytter. 
Arbeidstidsordningene skal i tillegg ivareta medarbeidernes helse-, verne- og 
velferdsmessige behov. I dette mangfoldige handlingsrommet er det viktig med felles 
kjøreregler og samarbeidsarenaer mellom fagorganisasjonene og arbeidsgiver. 
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Beskrivelse av saken  
Rådmannen har satt ned et utvalg som skulle vurdere bruk av deltid i helse og 
omsorgstjenesten, samt utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av deltid, med den 
målsetting av ansatte som ønsker større stillingsprosenter skal kunne få dette. 
 
Utvalget består av hovedtillitsvalgt FO, NSF, Delta og Fagforbundet, enhetslederne Anette 
Sulland, Ruth Kvam, Anne Marie Brager, Mari-Ann Ljungquist (IT) og Mona Lundemo og 
Kristin Akre-Hansen fra organisasjon og personal. 
 
Begge parter og samtlige representanter har kommet til enighet om et forslag til felles 
retningslinjer for deltidsansettelser. Forslaget skal behandles i medbestemmelsesmøtet for 
Helse og omsorg den 12. juni 2013 og kommer opp til politisk behandling i august 2013.  
 
Dersom retningslinjene blir vedtatt, vil de kunne implementeres i linjen i løpet av 
september 2013 og være operative fra 1. oktober 2013. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger med dette fra forslaget til retningslinjer til politisk orientering. Saken vil 
komme opp til formell politisk behandling rett over sommeren.  
Det vil kunne påløpe økte kostnader som en konsekvens av å øke stillinger. Dette må 
utredes nærmere og tas inn i saken. 
 
 
Vedlegg 
 

 ”Helse og omsorg i Ringerike kommune tar heltidsvalget” 
 
 
 
 Ringerike kommune, 24.05.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Kommunalsjef Kirsten Orebråten 
 
Saksbehandler: Kristin Akre-Hansen/Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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I et innbyggerperspektiv er det av stor betydning at helse- og omsorgssektoren blir organisert med 
hele stillinger. Ved at flertallet jobber heltid vil innbyggerne oppleve større forutsigbarhet og 
trygghet i hverdagen, ved at de får færre å forholde seg til og møter medarbeidere som de kjenner 
godt og som kjenner deres situasjon. Mer heltid gir også færre rapporteringspunkter og overføring av 
informasjon. Mer heltid frigjør tid til innbyggerrettet arbeid og sikrer større kontinuitet. 
 
I et medarbeiderperspektiv er det gunstig å organisere helse- og omsorgssektoren med hele stillinger 
med tanke på mulighet for inntekts- og kompetanseutvikling og fremtidige pensjonsrettigheter. En 
heltidskultur vil også gi mulighet for å rekruttere og beholde tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. I 
tillegg vil dreining fra deltidskultur til heltidskultur bidra til å styrke kvinners tilknytning til 
arbeidslivet, samtidig som det også vil tiltrekke seg flere menn til sektoren. 
 
I et kommuneperspektiv er det viktig å være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig 
og kompetent arbeidskraft. En heltidskultur vil gjøre det mulig å rekruttere og beholde nødvendig 
fagkompetanse og utvikle gode fagmiljøer. Mer tid på jobb kan gi mulighet for at den enkelte 
medarbeider blir mer engasjert og involvert. I tillegg muliggjør det mer tid til ledelse og 
utviklingsarbeid. 
 
Innbyggernes behov for gode, trygge og forutsigbare tjenester både på ukedager og i helg er 
utgangspunktet for arbeidstidsordninger som kommunen benytter. Arbeidstidsordningene skal i 
tillegg ivareta medarbeidernes helse-, verne- og velferdsmessige behov. I dette mangfoldige 
handlingsrommet er det viktig med felles kjøreregler og samarbeidsarenaer mellom 
fagorganisasjonene og arbeidsgiver. 
 

 
Andel heltid 

Status mai 2013:   22,3 %  186. plass på kommunerangering
 Mål 1/1-2017:     30 %  Bedre plassering 
 
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 

Status mai 2013:   66,5 %  179. plass på kommunerangering 
Mål 1/1-2017:     70 %  Bedre plassering 

 

 

 Ved ledighet foretas en gjennomgang av arbeidsplaner og oppgavefordeling for å vurdere 
sammenslåing av deltidsstillinger. 

o Hovedregel er at vi tilsetter i fulle stillinger. 
o Deltid reguleres av lov- og avtalefestede mulighet for diverse permisjoner 
o Vi lyser ikke ut stillinger lavere enn 50 % (internt og deretter eksternt). 
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o Stillingsstørrelser under 50 % benyttes til å øke stillingsprosenter til 
deltidsmedarbeidere (lokalt, internt og til slutt eksternt). 
 

 Medarbeider 
o Må være kvalifisert og egnet for stillingen. 
o Fortrinnsrett til økning i stilling må påberopes av medarbeideren i søknad til stilling. 
o Må kunne akseptere å få nye arbeidsoppgaver eller jobbe ved en annen enhet.  
o Søknad til stillinger med bruk av fortrinnsrett må fremdeles være en fullverdig 

søknad (konkret stilling, stillingsstørrelse, enhet, arbeidsområde, melde fra at man er 
ansatt i kommunen, CV, påberope seg § 14.3, nevne viktig informasjon som 
arbeidsgiver bør vite ved vurdering av utvidelse av stilling). 

o Vikarturnus, økt helgefrekvens, lange vakter, hinketurnus etc. er frivillig. 
o  Årsak til at en ikke får utvidet sin stilling skal oppgis til medarbeideren. 

 Arbeidsgiver 
o All ledighet over 50 % kunngjøres på kommunens Intranettsider for å gi mulighet for 

de fortrinnsberettigede til å søke (1 uke). Deretter legges stillingene ut eksternt. 
Fortrinnsrett kan fremdeles påberopes. 

o All ledighet under 50 % sies fra om lokalt slik at en kan øke deltidsmedarbeidere på 
egen enhet (evt. holde det ledig over noe tid for å kunne «spare» opp til 50 % for å 
kunne lyse ut). 

o Rammen for utvidelse av stilling er enhetens økonomiske rammer. 

 Tillitsvalgte 
o Bistå leder og medarbeider i arbeidet med å vurdere fortrinnsrett og vesentlig 

ulempe for virksomheten. 
o Bistå leder og medarbeider i arbeidet med å øke stillingsstørrelser. 

 Samhandling 
o Lokale retningslinjer drøftes i arbeidsgruppen for avtaleverk 1 gang i året. 
o Alle problemstillinger søkes løst på lavest mulig nivå. Prinsipielle vurderinger gjøres i 

arbeidsgruppen for avtaleverk og konkluderes med i medbestemmelsesmøte for 
helse og omsorg. 

o Allerede avtalte kriterier (jf. samarbeidsavtale Omstilling og nedbemanning) benyttes 
ved prioritering om flere ønsker økning samtidig. 

o Det vurderes kompetansehevende tiltak på overordnet nivå for å kunne øke 
mulighet for utvidelse av stilling for enkelte medarbeidergrupper. 

o Vedtatte protokoller og prosedyre for turnusprosess benyttes som verktøy i all 
turnusplanlegging. 

 Ulempe for virksomheten 
o Oppgavene skal fortsatt kunne løses på en forsvarlig og rasjonell måte (driftskrav). 
o Enhver turnus må være fullstendig og gå opp i forhold til antall medarbeidere. 
o Skal være mulig å rekruttere til gjenværende stillingsstørrelse. 
o Driftsmessig behov kan være forutsetning for å få økning i stillingsstørrelse. 
 

 Definisjon ufrivillig deltid 
o Har deltidsstilling. 
o Har selv søkt på stillinger og påberopt seg fortrinnsrett § 14.3 i løpet av de siste 3 

måneder. 
o Kan øke stillingsprosent innen 3 måneder. 
o Kan arbeide ved annen enhet for å få økning i stilling. 
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 Behandle Lokale retningslinjer for deltidsansettelser politisk innen utgangen av 2013. 
 

 Samle arbeidet med å beholde og rekruttere nødvendig fagpersonell 
o Tilstrebe og tilby lærlinger full stilling og minimum 80 % stilling etter bestått fagprøve 
o Beholde og rekruttere fagkompetanse som kommunen har behov for 
o Ivareta lærlinger under lærlingetiden  
o Ivareta helsefagelever som har behov for spesifikk praksis for å gå opp til praktisk 

prøve som fagarbeider 
o Ivareta medarbeidere som har eksterne utdanningsløp finansiert av kommunen 
o Ivareta medarbeidere med tilrettelagte utdanningsløp 
o Ivareta introduksjon av nye medarbeidere og sommervikarer 
o Være koordineringsinstansen for utplasseringselever og –studenter 
o Være kontaktpunktet for eksterne samarbeidspartnere  
o Være ansvarlig for gjennomføring av strategisk kompetanseplan 

 

 Gi mulighet for vikarbank  
o Ivareta behovet for faste vikarer for å sikre kontinuitet og stabilitet i daglig drift, samt 

kunne jobbe på tvers av enheter 
o Oppfylle krav om høyere stilling  

 

 Drøfte muligheter for ulike arbeidstidsordninger 
o Etter innspill fra enhetene kan ulike arbeidstidsordninger drøftes i arbeidsgruppen 

for avtaleverk. Dette for å få prinsipielle spørsmål avklart i forkant av oppstart av 
turnusprosess, samt å vurdere behovet og mulighet for en spesifikk 
arbeidstidsordning sett opp mot hensikten og målsettingen med disse 
retningslinjene. 

 

 Aktivt benytte fortrinnsrett for deltidsansatte som virkemiddel for å nå målsettingen 
o Opplæring til medarbeidere, tillitsvalgte, enhetsledere og andre berørte  
o Ansvar for gjennomføring gjøres av den enkelte enhetsleder 
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