
Virksomhet for helse, rehabilitering 
og omsorg 



Presentasjon av eldreomsorgen i 
Gjerdrum 
• Informasjon om våre tjenester 

• Kommunebarometer 

• Brukerundersøkelse 

• Kommuneplan 

• Fremtidig satsing 

• Leve hele livet 

• Livsgledehjem 

• Heltidsprosjektet 

• Spørsmål fra salen 
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 122,25 årsverk fordelt på ca 250 ansatte 



Informasjon om våre tjenester 

 

Sykehjem 

• 35 plasser i bruk (korttids-, langtids- og aldersdemensavdeling)   

 

Hjemmebaserte tjenester: 

• Yter pleie og omsorg på døgnbasis til mennesker som pga 
sykdom, skade eller funksjonssvikt har behov for nødvendig 
helsehjelp.  

• Består  av hjemmesykepleie, hjemmehjelp/praktisk bistand, 
dagsenter for eldre, 15 omsorgsbolig og trygghetsalarmtjeneste. 

 

 

 



Mottak og utredning  

• Virksomheten helse, rehabilitering og omsorg arbeider etter 
bestiller/utfører modell. Mottak og utredning er delegert 
myndighet ved tildeling av samtlige helse og omsorgstjenester i 
HRO. 

• Eks på tjenester: hjemmesykepleie, plass på sykehjem, psykisk 
helsearbeid, personlig assistanse, avlastning, omsorgslønn, 
fysioterapi, habilitering/rehabilitering, individuell plan, 
parkeringskort, ledsagerbevis. 

• Fysioterapi- og ergoterapitjenesten 

• Hjelpemiddellageret 

 



Tilrettelagte tjenester  

• Boliger, dagsenter for funksjonshemmede, psykisk helse 

• Hovedoppgave å bidra til at mennesker med nedsatt 
funksjonsevne kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og 
meningsfull tilværelse. 

• Avlastning, støttekontakt, praktisk bistand og brukerstyrt 
personlig assistanse, samtaler (individuelt og gruppe), 
dagsenter og VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid) 

 



Overordnede mål 

• Arbeider med forebygging og hverdagsrehabilitering for at 
omsorgen skal primært foregå i hjemmet. 

• Omsorgstrappen innebærer at man skal få hjelp og bistand på 
riktig nivå, samt at man skal teste ut tiltak og hjelpemidler i 
hjemmet – samt dagsenter – før man får plass på sykehjem. 

• All frivillig arbeid og felles sosiale tiltak/aktiviteter vil ha stor 
betydning for en god alderdom. 

• Vi har gjort en betydelig innsats for å unngå kjøp av plasser 
utenfor kommunen. 



Kommunebarometeret fra juli 2019 

• Andel ansatte med fagutdanning: 75 % (74, 5%) økt med 5,5% siste året. 

 

• Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende pleiebehov: 84% (81,6% og 

øker – mer behov for hjemmebaserte tjenester) 

 

• Antall vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med demens: 32% (Fra 2020 vil 

dette være lovpålagt) 

 

• Andel trygghetsalarmer målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år: 48% 

(46,6%)  Bør økes nasjonalt og lokalt. 

 

• Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til fritidsaktiviteter: 69%. De 

beste kommunene ligger på 86,3% 
  



Brukerundersøkelse 

• Hjemmesykepleie 

• Ergo/fysioterapi 

• Psykisk helse 

• Sykehjem 
• Maten som serveres beboeren: 3,7-  snitt Norge: 4,7  

• Mulighet beboeren har for å komme i frisk luft: 2,0 - snitt Norge 3,7  

• Beboer får stå opp når han vil: 5,8 - snitt Norge 5,3  

• Beboer er med når det utarbeides tiltaksplaner som angår beboeren: 1,8  - 
snitt Norge: 2,6  

• De ansatte behandler beboeren med respekt: 5,7- snitt Norge: 5,5  

• Beboer fikk plass på sykehjemmet/omsorgsboligen da han/hun trengte det: 
6,0 - snitt Norge 5,0 

 



Leve hele livet 
nasjonal og lokal satsning 

  

Reformen fokuserer på: 

• Et godt liv i alderdommen 

• Eldre skal fortsette å ha et godt liv og gode 
hverdager, også når helsa svikter og en blir 
avhengig av omsorgstilbud fra det offentlige 

• Eldre skal få brukt ressursene sine og 
dekket behov i alderdommen. 

• Fortsette å dyrke sine egne interesser 

• Pårørende skal ivaretas bedre 

 
  

Der tilbudet svikter: 

Et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap,  mat og måltider, helsehjelp, sammenheng i 

tjenestene 



Leve hele livet 

Et aldersvennlig Norge 

 

Tiltak 

• Planlegg egen alderdom 

• Eldrestyrt planlegging 

• Nasjonalt nettverk 

• Partnerskap på tvers av 
sektorer 

• Seniorressursen 

 

Aktivitet og fellesskap 

 

Tiltak 

• Gode øyeblikk 

• Tro og liv 

• Generasjonsmøter 

• Samfunnskontakt 

• Sambruk og samlokalisering 

 



Leve hele livet 

Mat og måltider 

 

Tiltak 

• Det gode måltidet 

• Måltidstider 

• Valgfrihet og variasjon 

• Systematisk ernæringsarbeid 

• Kjøkken og kompetanse lokalt 

 

Helsehjelp 

 

Tiltak 

• Hverdagsmestring 

• Proaktive tjenester 

• Målrettet bruk av fysisk trening 

• Miljøbehandling 

• Systematisk kartlegging og oppfølging 

 



Leve hele livet 

 Sammenheng i tjenestene 

 

 Tiltak 

• Den enkeltes behov 

• Avlastning og støtte til pårørende 

• Færre å forholde seg til og økt kontinuitet 

• Mykere overgang mellom hjem og sykehjem 

• Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus 

 



Hvor finner vi eldreomsorgen i 
kommuneplanen? 
 
 
 

Visjon – Livskvalitet for alle! 

 

• M1 Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 
- Gi alle muligheter for mestring 

- Sørge for  universell utforming 

- Stimulere til møteplasser som skaper tilhørighet 

- Tilby lavterskeltilbud på alle relevante områder 

- Forebygge utenforskap 

 

 



• M7 Gode tjenester til dem som trenger det 
- Prioritere forebygging i et livsløpsperspektiv (videreutvikle 

rehabilitering/habiliteringstjeneste) 

- Utnytte velferdsteknologi (videreutvikle dagens tilbud innen 
velferdsteknologi) 

- Tilrettelegge for godt samarbeid med familie og pårørende (etablere 
gode møteplasser for pårørendesamarbeid) 

- Planlegge for fremtidsrettet og bærekraftige tjenester («Hva er viktig for 
deg», tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet, forebygging og 
helsefremmende aktiviteter vektlegges osv) 



Hva vi skal fokusere på fremover 

• Videreutvikling av velferdsteknologi - både eksisterende 
løsninger og nye 

• Arbeide strategisk med planer og prosjekter knyttet til 
ovennevnte områder som kommunebarometeret viste, 
brukerundersøkelsen og de overordnede mål og strategier 
Gjerdrum har satt seg i kommuneplanens samfunnsdel 2018-
2030.  

• Leve hele livet 

• Livsgledehjem 

• Heltidsprosjektet 

 



Mine kart 


