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Innledning 
 

Temaplanen har som mål å synliggjøre kommunens viktigste satsingsområder innenfor helse, omsorg og sosiale 

tjenester for perioden 2017-2020, men også for tiden etter planperioden. Temaplanen erstatter den tidligere 

strategiplanen for helse og omsorg. Planen revideres årlig i etterkant av bystyrets budsjettvedtak. Rådmannen vil 

dessuten i andre kvartal hvert år legge frem informasjon om tjenesteområdet for helse- og omsorgsstyret, basert 

på tall fra KOSTRA, informasjon fra Folkehelseinstituttet med flere. 

De nasjonale føringene er viktige i veivalget for utviklingen av helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund 

kommune. Videre anser vi at det er viktig å knytte disse opp mot kommuneplanens samfunnsdel 2014-2030. 

Målene som er satt under temaplanens ulike satsingsområder er direkte knyttet til delmål i kommuneplanens 

samfunnsdel, og skal på den måten være en rød tråd opp mot kommunens vedtatte føringer. Mål, strategier og 

tiltak under de ulike satsingsområdene skal synliggjøre hvordan kommunen velger å operasjonalisere disse 

innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester.  

Haugesund kommunes største utfordring er å sikre tilstrekkelig personell med nødvendig kompetanse for å 

ivareta forsvarlige tjenester. I befolkningen er psykiske plager og lidelser og ensomhet store helseutfordringer i 

tillegg til forventet forskyvning i alderssammensetningen ved at antallet eldre øker samtidig som det fødes færre 

barn enn før. Derfor er det avgjørende i årene som kommer med godt forebyggende arbeid og tidlig innsats 

innenfor tjenesteområdene. Barnefattigdom og utenforskap er en annen utfordring i kommunen. NAV har i den 

forbindelse satt fokus på arbeidsrettede aktiviteter for å bekjempe barnefattigdom og utenforskap.  

Temaplanen er utarbeidet av ansatte og ledere innen helse, omsorg og sosiale tjenester. I tillegg har det vært en 

egen arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte, brukerrepresentanter, hovedverneombud og representanter 

fra frivillig sektor som har kommet med innspill til satsingsområder og tiltak. Planen må ses i nær sammenheng 

med budsjett og økonomiplan. Vedtatt budsjett gir føringer for den årlige revisjonen av temaplanen. Tiltakene 

under de respektive temaene blir derfor et viktig styrings- og rapporteringsverktøy både i et ettårs- og 

fireårsperspektiv. Det understrekes at temaene ikke presenteres i prioritert rekkefølge, men at de til sammen 

utgjør viktige fundamenter i Haugesund kommunes helse, omsorgs- og sosiale tjenester. I dag, og i fremtiden. 

 

 

 

  

 

«Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen,  

men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.» 

Kåre Hagen, utvalgsleder for NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg 
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Organisasjonskart for helse, omsorg og sosiale tjenester 
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Nasjonale føringer 
  

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015-2020, og en sentral nasjonal føring for 

kommunene. Planen beskriver regjeringens prioriterte områder med viktige tiltak for å styrke kvaliteten og 

kompetansen i omsorgstjenestene. Stortingsmeldingen Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet følger 

opp Omsorg 2020. Tiltakene i meldingen skal bidra til nye løsninger for å gi brukerne større innflytelse over egen 

hverdag, økt valgfrihet og et tilstrekkelig mangfold av kvalitetspregede muligheter.  

En forutsetning for fornyelse og innovasjon i helse og omsorg er1 kommunal handlefrihet til å utvikle fag, ledelse, ny 

teknologi og nye organisasjonsformer. Brukermedvirkning er sentralt i planen, og morgendagens omsorg skal 

utvikles sammen med både brukere, pasienter og pårørende. Dette i samspill med frivillige og private aktører.  

Også innen utvikling av de sosiale tjenestene er brukermedvirkning sentralt. Videre må utviklingen av de sosiale 

tjenestene sees i sammenheng med arbeidslinjen og faglig/teknologisk utvikling innen den statlige delen av NAV. 

Haugesund kommune har et politisk vedtak om bosetting av flyktninger, og er i denne sammenheng en viktig 

bosettingskommmune. Utvikling av dette arbeidet må ses i sammenheng med føringer fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet.  

Et utvalg sentrale dokumenter, listen er satt opp alfabetisk, og er ikke uttømmende: 

 Leve hele livet, Meld. St. 15 (2017–2018) 

 Bolig for velferd  

 Demensplan 2020  

 Folkehelsemeldingen, Meld.St nr. 19 

 Folkehelseprofil for Haugesund kommune 2017 

 Forskrift om oversikt over folkehelsen 

 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet St.meld. nr. 26 

 Melding om kvalitet og pasientsikkerhet, St. meld. nr. 11 

 Omsorg 2020 

 Samhandlingsreformen, St.meld nr. 47 

 Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne  

 Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) 

 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) 

                                                           
1 I følge Omsorg 2020 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Bolig-for-velferd/id753950/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/demensplan-2020/id2465117/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-2014-2015/id2402807/
https://www.haugesund.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/4694-folkehelseprofil-for-haugesund-2017?highlight=WyJmb2xrZWhlbHNlcHJvZmlsIl0=
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-28-692
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Meld-St-11-20142015/id2345641/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/omsorg-2020/id2410456/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-15-s-20152016/id2460953/
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Fagdepartementenes-proposisjoner/Helse--og-omsorgsdepartementet-HOD/Prop-1-S-/Del-3-Omtale-av-sarlige-tema-/8-Opptrappingsplan-for-habilitering-og-rehabilitering--20172019-/
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 Meld. st. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge 

 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 

 NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet, St. meld. nr 33 

 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen - 

kommunebrevet  

 Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

 Akuttmedisinforskriften 

 Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) 

 NOU 2016: 17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 

 Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 

 Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord 

  

https://www.regjeringen.no/contentassets/fe3e34b866034b82b9c623c5cec39823/no/pdfs/stm201520160027000dddpdfs.pdf
https://ehelse.no/Strategi
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20152016/id2501017/
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/aktuelle-dokumenter
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Om+NAV/Relatert+informasjon/aktuelle-dokumenter
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-og-behandling-av-underernering
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=akutt%20forskrift
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mestre-hele-livet/id2568354/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/
https://www.regjeringen.no/contentassets/43121155483947d79316af20c68e6d7d/overdosestrategi_230414.pdf
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskading/veiledende-materiell-for-kommunene-om-forebygging-av-selvskading-og-selvmord
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrtN-_yvDYAhXGFywKHcs3A54QjRwIBw&url=http://tidliginnsats.forebygging.no/Statlige-foringer/Omsorg-2020--regjeringens-plan-for-omsorgsfeltet-20152020/&psig=AOvVaw2QnzTlDeCkxZ02LvqB5B_I&ust=1516882674327769
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic2MPuyvDYAhUC_SwKHf4FAd8QjRwIBw&url=https://nasjonalforeningen.wordpress.com/2013/04/19/morgendagens-omsorg-haltende-om-frivillighet/&psig=AOvVaw2-Edt0S_kTTCJUp6UyOgES&ust=1516882778689311
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjer8CTy_DYAhXICSwKHVveANkQjRwIBw&url=https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Helse-omsorg-og-sosialtenester/Omsorgstenester/Demensplan-2015/&psig=AOvVaw2c3YXPVTGInTUgKDFASNkP&ust=1516882860544983
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiczIS5y_DYAhUTh6YKHVYrAgMQjRwIBw&url=http://www.fritidforalle.no/meld-st-26-2014-2015-fremtidens-primaerhelsetjeneste-naerhet-og-helhet.5875884-356506.html&psig=AOvVaw2emMLNz6BNUw1m5IxT40zC&ust=1516882938942293
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj40LKyzPDYAhXFCSwKHdl6Di4QjRwIBw&url=https://www.husbanken.no/bibliotek/bib_omsorgsboliger/velferdsteknologi/&psig=AOvVaw1I7pYt0DkCqiz6rxP5Cn1v&ust=1516883190583896
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipw4DmzPDYAhUBDywKHS6eBuMQjRwIBw&url=https://www.behance.net/gallery/44839791/Direktoratet-for-e-helse&psig=AOvVaw0k7CcPxiadoL5302Y_zP82&ust=1516883296398087
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3-zszfDYAhWSiaYKHZn5AMkQjRwIBw&url=http://mhfa.no/stortingsmeldinger/&psig=AOvVaw2CNDerMez54RETSHooKYCy&ust=1516883581839680
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb_buuzvDYAhXOh6YKHVO3DOYQjRwIBw&url=http://docplayer.me/2589080-Kompetanseplan-i-helse-og-omsorgstjenestene-harstad-kommune-2013-2025.html&psig=AOvVaw063uU23mDz64m_8aq88CP1&ust=1516883710146176
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjoNb90fDYAhXHFiwKHR8SBp4QjRwIBw&url=https://www.husbanken.no/bibliotek/bib_omsorgsboliger/innovasjon-i-omsorg/&psig=AOvVaw37L_vNoxYTYwZJKU8l87oG&ust=1516884681287765
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Kommunale føringer  
 

Nasjonale mål og prioriteringer er styrende for de kommunale føringene. Samtidig er det nødvendig å ta fatt i de 

lokale muligheter og utfordringer som foreligger. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste strategiske 

verktøy, og skal bidra til helhetlig planlegging og tydeliggjøre kommunens utviklingsretning. For helse, omsorg og 

sosiale tjenester er det «å leve» den mest sentrale definisjonen av bærekraft i kommuneplanen. Kommuneplanens 

hovedområder fremgår av bildet nedenfor:  
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De mest sentrale delmålene fra vedtatt kommuneplan for helse, omsorg og sosiale tjenester sin del er: 

  

 

 

Å leve 

 Legge til rette for god helse for alle og redusere sosiale helseforskjeller 

 Ha attraktive, trygge og utviklende møteplasser for alle mennesker 

 Være en kommune som er inkluderende og gir muligheter for bred 

samfunnsdeltagelse 

 

 

Å bo 

 Være en attraktiv by som kan tilby et mangfold av boliger av høy kvalitet, 

gode bomiljø og gode møteplasser for alle 

 Ha en robust boligsammensetning i trygge bomiljø 

 

 

Byliv for alle 

 Haugesund sentrum skal være regionens viktigste senter for handel, 

offentlig og privat tjenesteyting, kultur, uteliv, opplevelser og 

arbeidsplasser 

 Haugesund skal være en nyskapende by med gode utdannings- og 

forskningsinstitusjoner og et aktivt og synlig studentmiljø 

 

 

 

Å jobbe/skape 

 Sørge for at det internasjonale arbeidet skal være preget av åpenhet, 

inkludering, likeverd og mangfold 

 Haugesund skal være en bærekraftig, urban, handlekraftig og innovativ by 

som bidrar til at næringslivet står sterkt i et regionalt og globalt perspektiv 

 Haugesund som regionsenter skal være det naturlige stedet for nye og 

eksisterende offentlige tjenester og arbeidsplasser 

 Haugesund kommune skal ha fokus på læring som bærekraft for den 

enkelte, næringslivet og regionen, og øke graden av forskning og 

utviklingsaktivitet 

 

Å bevege seg 

 Skal være en inkluderende by som er universelt utformet 

 

 

«Haugesund kommune vil legge til rette for god helse for alle  

og redusere helseforskjeller» 
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Satsingsområder i planen 
 

Rådmannen har valgt å bygge opp planen tematisk, hvor ni prioriterte områder trekkes frem, se figuren 

nedenfor. For hvert av områdene er det utarbeidet mål, kvalitetsindikatorer, strategier og konkrete tiltak 

for gjennomføring.  

  

 

Fra revisjonen av planen i 2019 er tiltakene innenfor hvert temaområde gitt en fargekode. Intensjonen er 

at status på de ulike tiltakene skal komme lette frem. Det brukes følgende inndeling: 

Grønn Gjennomført/under gjennomføring 

 

Gul  Under planlegging 

 

Rødt  Ikke gjennomført 
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Kvalitetsindikatorer 
 

Som del av det pågående kvalitetsarbeidet innenfor tjenesteområdet er det ønskelig å sette fokus på 

kvalitetsindikatorer. En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn som indikerer kvaliteten på det 

området som måles.  

To nasjonale indikatorer er gyldige for hele helse og omsorg; sykefravær og andel ansatte med 

fagutdanning. Disse tas med i temaplanen fra 2019. Intensjonen er at flere indikatorer skal tas inn på et 

senere tidspunkt, og knyttes mot mål, strategier og tiltak.  

Nærmere informasjon om de nasjonale kvalitetsindikatorene for kommunale helse- og omsorgstjenester  

finner du her 

Målsetninger:  Sykefraværet skal reduseres årlig med 10% 

Andel ansatte med fagutdanning fra universitet eller høyskole skal økes hvert år 

 

 

https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-pleie-og-omsorg
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Tabellene over vises for første gang revidert temaplan for 2019. Det er tatt med historikk for de 3 siste 

årene. Revideringen i 2020 vil vise om tjenesteområdet når sine mål knyttet til disse to 

kvalitetsindikatorene.  

  

 

Bildet over er fra «kvalitetsdagen» 12. desember 2018. Alle ledere og andre sentrale personer innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester var 

samlet rundt tema «kvalitet og forbedringsprosesser i et lederperspektiv».  
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Kvalitet og egenkontroll 

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 
 Brukere og pasienter skal motta forsvarlige og koordinerte tjenester som ytes i tråd med 

kunnskapsbasert praksis og etiske retningslinjer 

 Tjenestemottakere skal få ivaretatt sine grunnleggende behov, og få mulighet til et aktivt og godt liv i 

fellesskap med andre 

 Videreutvikle kvalitets- og forbedringsarbeid i henhold til lovverk og ny forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten for å oppnå kontinuerlig forbedring 

Strategi: 
Systematisk arbeid med nasjonale og lokale kvalitetsindikatorer 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tiltak 
Type tiltak Ansvar 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentar/ 

status 

Styrket fokus på ernæring, egen sak til 

politisk behandling.  

 

Helse og omsorg x x    Sak fremmet, 

Oppfølging pågår. 

 

Avvikle bruk av ufrivillig tosengsrom på 

institusjon 

 

Helse og omsorg x x    Gjennomført 

Gjennomføre KS sitt læringsnettverk rettet 

mot gode pasientforløp.  

Helse og omsorg x x    Gjennomført, 

videreutvikles i 

ordinær drift 

 

Gjennomføre KS sitt læringsnettverk 

innenfor fagområdet psykisk helse og rus 

(recoveryorientert praksis) 

 

Psykisk helse og 

rus 

x x    Avsluttet, 

videreføres under 

bruker-

medvirkning og 

pårørendestøtte 

 

Gjennomføre KS sitt læringsnettverk 

innenfor heltidskultur 

 

Helse og omsorg x x    Gjennomføres, 

avsluttes april 

2019 

 

Tjenestene som gis skal:  
 

 være trygge og sikre 
 være virkningsfulle 
 være samordnet og koordinert 
 involvere brukerne og gi dem innflytelse 
 utnytte ressursene på en god måte 
 være tilgjengelige og rettferdig fordelt 

 

Hentet fra «…og bedre skal det bli» - Nasjonal strategi for 

kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten – IS1162 
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Innføring av logistikkverktøy for 

medisinsk forbruksmateriell 

 

Helse og omsorg x x x   Ønskes innført fra 

2020, 

budsjettinnspill 

 

Ferdigstille plan for legetjenesten 

 

Helse og omsorg x x    Under arbeid 

Som en del av kommunens nærværsarbeid 

skal det gjennomføre pilot knyttet til økt 

grunnbemanning 

 

Helse og omsorg x x    Startet opp i 

tilknytning til 

oppstart 

Vardafjell 

 

Gjennomføre KS læringsnettverk tjenester 

til mennesker med utviklingshemming 

 

Tiltak- og bolig x x    Gjennomført, 

vurderes 

videreført som 

nettverk 

 

Vurdere kompetansesenter i lindrende 

behandling, ref verbalpunkt 9 i budsjettet 

 

Helse og omsorg  x x   Notat kommer til 

politisk 

behandling 

 

Evaluere økonomiske og kvalitetsmessige 

konsekvenser av ISF, ref verbalforslag 12 i 

budsjettet 

 

Helse og omsorg x x    Gjennomført 

Redusere matsvinn ved kommunens 

institusjoner, ref verbalpunkt 25 i 

budsjettet 

 

Institusjonsdrift 

og fellestjenester 

 x x   Utredning pågår, 

det er søkt 

tilskuddsmidler 

Konkrete tiltak for å redusere ensomhet 

blant eldre, ref verbalpunkt 31 i budsjettet. 

 

Helse og omsorg x x x   Tilbud på 

Havnaberg, 

samarbeidsavtaler 

forebyggende 

hjemmebesøk osv 

 

Ernæring, ref verbalpunkt 33 i budsjettet. 

Nasjonal faglig retningslinje for 

forebygging og behandling av 

underernæring. 

 

 

  x x   Under 

gjennomføring 

Innføre primærkontakt i hjemmetjenesten 

 

Helse og 

hjemmetjenester 

 

x x    Ref verbalpkt 34 i 

budsjettet. Pågår. 

KS læringsnettverk innenfor egenkontroll 

og tilsyn 

 

Helse og omsorg x     Gjennomført, 

videreføres som 

del av 

kvalitetsarbeidet 

 

Sykepleierteam, utprøves ved Haraldsvang 

sykehjem 

 

 

Helse og omsorg  x x   Videreføres 

Vurdere en plan for økt bruk av sang og 

musikk innenfor helsesektoren 

Helse og omsorg,  

Kultur, idrett og 

frivillighet 

 x x   Ref vedtatt 

verbalpunkt i 

budsjett 2019 

 

Utvikle bedre informasjon på kommunens 

hjemmeside for å sikre oppdatert 

informasjon til innbyggerne 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

og personal 

 x x   I samarbeid med 

informasjons-

avdelingen 

Systematisk arbeid med nasjonale og 

lokale kvalitetsindikatorer.  

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

 

x x x x x Pågår. Det skal 

legges frem 

kvalitetsmelding. 
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Kvalitetssikre IPLOS styringsdata ved å 

sikre rette IPLOS-registreringer. Kurs 

holdes vår og høst. 

 

Helse og omsorg x x x x x Pågår 

Anvende gode styringsverktøy for ledelse 

gjennom opprettelse av kvalitetsforum i 

alle virksomheter. 

Ledergruppen  x x x x x Opprettet, pågår. 

Utarbeidet egen 

handlingsplan.  

 

Utarbeide og følge opp kompetanseplaner 

 

Ledergruppen x x x x x Gjennomføres, ny 

mal tatt i bruk 

 

Videreføre drift av kommunens 

etikkarbeid  

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

 

x x x x x Pågår, planlegges 

ny kursrekke 

innen etisk 

refleksjon 

 

Etablere og gjennomføre relevante 

fagnettverk og læringsnettverk 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Pågår, eks. 

ernæring. 

Samarbeid med 

HVL og 

FOUSAM 

 

Styrke psykologtilbudet i kommunen Psykisk helse og 

rus/sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Under 

opptrapping, ref 

budsjett 

Fokus på tidlig innsats, råd, veiledning og 

behandling innen psykisk helse og rus 

 

Psykisk helse og 

rus 

x x x x x Pågår, ref budsjett 

Utvikle gode individuelle og 

gruppebaserte veiledningsmetoder for 

oppfølging mot arbeid og aktivitet 

 

NAV/sosiale 

tjenester 

x x x x x Implementert, 

pågår 

Vurdere å følge Helsedirektoratets 

pilotprosjekt om trygghetsstandard på 

sykehjem, ref verbalpunkt 32 i budsjettet. 

 

Institusjonsdrift x x x x x Gjennomføres 

delvis 
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Kvalitetsstjernen som er gjengitt under skal være sentral i all tjenesteproduksjon innenfor helse, omsorg 

og sosiale tjenester: 

 

Egenkontroll er et sentralt element innenfor kvalitetsarbeidet i helse, omsorg og sosiale tjenester. Dette 

kan defineres som «hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i 

samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av, helse- og omsorgslovgivningen. Se figuren under.  
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Samarbeid med frivillig sektor 

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 
 Haugesund kommune skal legge til rette for at ressurser innen frivilligheten kan realiseres 

 Frivillig sektor skal supplere og understøtte det kommunale tjenestetilbudet som gis 

 Frivillig sektor skal ha en rådgivende rolle på systemnivå 

 

 

 

 

Tiltak 

 

Type tiltak Ansvar 2018 2019 2020 2021 2021 Kommentar/ 

status 

Utarbeide egen handlingsplan for samarbeid 

med frivillig sektor innenfor helse og 

omsorg.  

 

Fellestjenester helse, 

omsorg og sosiale 

tjenester 

 

x x    Behandlet politisk, 

følges opp.  

Drift av Frivillighetssentral etter ny modell 

fra 2. halvår 2019.  

Ny tjenesteområde 

for kultur, idrett og 

frivillighet 

 

 x    Ref. verbalpunkt 

fra budsjett 2019 

Styrke medarbeidernes kjennskap til tilbud 

innen frivillig sektor 

 

NAV  x x   Tiltak planlegges 

Ansette frivilligkoordinator.  Kultur, idrett og 

frivillighet 
 x x   Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

 

Sette av ressurser til å koordinere 

samarbeidet med frivillig sektor. Ref 

verbalpunkt 24 i budsjettet knyttet til 

frivillighetskoordinator.  

 

Kultur, idrett og 

frivillighet 
x x x x x Ref budsjett 

Inngå formelle samarbeidsavtaler med 

frivillige organisasjoner når dette er 

formålstjenlig.  

 

Fellestjenester helse, 

omsorg og sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Pågår 

Faste møtearenaer mellom kommunen og 

frivillig sektor 

 

Kultur, idrett og 

frivillighet 
x x x x x Skal gjennomføres 

årlig 

Legge til rette for gjensidig opplæring 

mellom kommunen og frivillig sektor 

 

Kultur, idrett og 

frivillighet 
x x x x x Eksempelvis 

tilskuddsportalen.  

I større grad ta i bruk potensialet som ligger 

i frivillig sektor 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 
x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

 

Frivillig sektor skal ha en rådgivende rolle 

på systemnivå og følges opp systematisk 

Hele, omsorg og 

sosiale tjenester.  

Kultur, idrett og 

frivillighet 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Fremtidens 

helse- og omsorgstjenester forutsetter samarbeid med frivillig sektor. I økonomiplan 2018 til 2021 uttrykker 

rådmannen et sterkt ønske om et videre samarbeid med frivilligheten. Dette er et prioritert område for helse, 

omsorg og sosiale tjenester.  
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Brukermedvirkning og pårørendestøtte 

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 

 Brukermedvirkning skal være et grunnleggende prinsipp i tjenesteutøvelsen og skal kunne dokumenteres 

 Haugesund kommune definerer brukermedvirkning etter følgende dimensjoner:  

o god informasjon og støtte for å bistå brukere i valg av behandlingstilbud og sosiale tjenester 

o god informasjon og støtte til pårørende, både barn og voksne 

o brukere og pårørende deltar i arbeidet med utvikling av tjenestene 

Strategi 
 Styrke de ansattes kunnskap om pårørende som en ressurs  

 Opprette og videreføre brukerråd/brukerutvalg 

 Gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig  

 

 

 

 

 

Tiltak 
 

Type tiltak Ansvar 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentar/ status 

Utvikle forutsigbare avlastningstiltak for 

pårørende som har omfattende 

omsorgsoppgaver, gjerne i samarbeid 

med frivilligheten 

 

Helse og omsorg  x x   Eksempelvis 

«dagtilbud på kveld». 

Innspill til budsjett 

2020 

Styrke kommunens hukommelsesteam 

som jobber målrettet mot pasienter og 

pårørende 

 

Helse og omsorg  x x   Innspill til budsjett 

2020 

  

Mestringskurs for mennesker med 

kognitiv svikt/ nyoppdaget demens 

 

Helse og omsorg, 

USHT 

 x x   Gjennomføres 

Vurdere digital kunnskapsbank for 

pårørende og brukere av eldreomsorgen, 

ref verbalpunkt 35 i budsjettet 

 

Helse og omsorg  x x   Utredes i 2019 

Se på tiltak som sikrer pårørende til 

pasienter på Sentrum Behandlingssenter 

nødvendig besøksinformasjon 

 

Helse og omsorg  x    Ref vedtatt verbalpunkt 

i budsjett for 2019. 

Tiltak vurderes, sak 

Haugesund kommune skal være en inkluderende kommune som gir muligheter for bred samfunnsdeltagelse. 

Brukermedvirkning vil være en styrke i prosesser som påvirker kommunens tjenestetilbud. Dette skal alltid gis 

fokus. Medvirkning til å utforme brukerens tilbud er ikke alltid nok for å ivareta de pårørende. I dag er 

kommunens tilbud rettet mot brukeren som har et hjelpebehov, mens de pårørende indirekte får støtte som følge 

av dette. Kommunen ønsker å ivareta de pårørende, og vil derfor finne tiltak som i større grad er rettet direkte 

mot å støtte de som ofte står i en vanskelig situasjon.  
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kommer til politisk 

behandling 

 

Opprette brukerråd for hjemmetjenesten Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

 x    Planlegges 

Bidra til at pårørende får støtte til 

mestring gjennom tilpasset opplæring, 

veiledning og rådgivning 

 

  x x   Ref veileder om 

pårørende i helse- og 

omsorgstjenesten 

Gjennomføre brukerundersøkelser i hele 

tjenesteområdet 

 

Helse og omsorg  x  x  Under planlegging 

Tjenestemottakere skal så langt det er 

mulig få egen primærkontakt i det 

kommunale tjenesteapparatet 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester, pågår 

Kommunen skal legge til rette for digital 

kommunikasjon mellom kommunen, 

pasienter og pårørende 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester. «digihelse» 

planlegges 

 

Fremme et recoveryperspektiv innen alle 

virksomheter som tilbyr tjenester til 

personer med rus- og psykiske 

helseutfordringer 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Pågår 

Opprette og videreføre 

brukerråd/brukerutvalg der hvor det er 

hensiktsmessig 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

 

x x x x x Utvides stadig 

Videreføring av kommunens ordning med 

kreftkoordinator 

 

Helse og omsorg x x x x x Er videreført og 

finansiert 

Ansettelse av erfaringskonsulent, forutsatt 

tilskudd fra Fylkesmannen 

 

Psykisk helse og 

rus 

x     Tilsatt 2x50% stilling.  

Opprettelse av overordnet kommunalt 

brukerråd innenfor helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Gjennomført 
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Ledelse 

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 
 Ledere som er tett på driften 

 Ledere som jobber målrettet i tråd med politiske og  

administrative vedtak 

 Myndiggjorte og tydeligere ledere som våger, tåler og bryr seg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 
Type tiltak Ansvar 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentarer/ status 

Utvikle og implementere lederplattform

    

  

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

 

x x x   Utviklet, 

implementering pågår 

Gjennomføring av ny 10-faktor 

undersøkelse. Omhandler arbeidsmiljø og 

ledelse 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

 x  x  I regi av personal, skjer 

regelmessig 

Ledere innenfor tjenesteområdet skal 

delta på lederopplæring i regi av personal 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Gjennomføres 

Gjennomføre halvårlig ledersamling i 

bystyresalen, kvalitetsdag 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenestere 

x x x x x Gjennomføres 

Innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester har Haugesund kommune ca 50 ledere på ulike nivå, og rundt 1400 

ansatte. Ledere i helse, omsorg og sosiale tjenester skal forankre og skape forståelse for mål og resultatkrav i egen 

virksomhet. Rådmannen ønsker ledere som tør og omgivelser som tåler. Kommunen er i konstant omstilling og 

jobben gjøres ikke av lederne alene. Vi må ha medarbeiderne med oss! For at medarbeidere skal tåle må de være 

trygge, vite hvordan de skal bidra i kjeden og kjenne på mestringsfølelsen.  

En god leder er en som utfordrer, stiller 

krav og støtter sine medarbeidere.  

Dette er lederverdier som er uavhengig 

av hvilket nivå eller sektor man jobben 

innenfor.  

Hentet fra KS-lederpolicy.  
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Aktiv bruk av lederplattformen i 

rekruttering 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

 

x x x x x Eksempelvis ved 

utlysninger 

Utarbeidet lederplattform skal ligge til 

grunn for prioriteringer innenfor ledelse 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester 

 

Gjennomføre kompetansehevende tiltak 

innenfor ledelse 

 

Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Ses mot 

kompetanseplaner 

Delta i regionalt ledernettverk og 

nasjonalt lederutviklingsprogram i NAV 

 

Sosiale tjenester x x x x x Gjennomføres 
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Kompetanse og rekruttering 

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 

 At Haugesund kommune har tilstrekkelig ansatte med kompetanse som oppfyller krav i henhold til gjeldene 

lovverk 

Strategier 
 Rekruttere og beholde relevant kompetanse  

 Legge til rette for kompetanseheving gjennom kursing og videreutdanninger, samt legge til rette for 

medvirkning til forskning med fokus på økt kvalitet i tjenestene 

 Samordne utviklings – og opplæringsaktivitetene innenfor tjenesteområdene og bidra til effektiv 

ressursutnyttelse 

 Ta i bruk styringsverktøy som gir god oversikt over kompetanse og fremtidige behov for rekruttering 

 Utvikle en heltidskultur i organisasjonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 
 

Type tiltak Ansvar 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentar/ status 

Delta i KS sitt læringsnettverk innenfor 

heltidskultur, og utvikle strategier på 

bakgrunn av dette 

 

Helse og 

omsorg 

x x    Gjennomføres, ferdig 

april 2019 

Etablere traineeordninger og 

hospiteringsordning for sykepleiere 

 

Helse og 

omsorg 

 x x x x Vedtak foreligger, 

planlegging startet 

 

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden er det behov for faglig omstilling. Dette betyr 

endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Rekruttering av helsepersonell er i 

dag en utfordring i Haugesund kommune, og den demografiske utviklingen tyder på at utfordringen vil øke i årene 

som kommer. Det er behov for nytenkning i hvordan de fremtidige kompetanseutfordringene blir møtt – både 

strategisk og i praksis. Tjenester og enheter må tenke nytt innenfor arbeidsmetoder, arbeidstidsordninger, 

tilrettelegging av stillingsstørrelser, prioritering av oppgaver og vurdering av relevant kompetanse. Det forutsetter 

at metodene er i tråd med de enkelte enhetenes mål og behov. Kommunen vil fortsette å arbeide mot en 

heltidskultur i helse og omsorg for å forebygge sykefravær, og øke graden av forutsigbarhet både for brukere og 

ansatte. 
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Videreutvikle gode rutiner for å ta imot og 

følge opp elever/studenter i praksisperioder  

 

Helse og 

omsorg, 

USHT 

 

x x    Behov for mer 

standardisering 

Legge til rette for godkjenning av helse- og 

omsorgsfaglig kompetanse som er 

gjennomført i utlandet 

 

Helse og 

omsorg 

x  x   Vedtak foreligger, 

pågår 

Vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig med 

fagansvarlige i turnusstillinger  

 

Helse og 

omsorg 

x x    Innført der det er 

vurdert som 

hensiktsmessig 

 

Anskaffe eller utarbeide verktøy som gir 

styringsinformasjon knyttet til 

kompetansesammensetning og fremtidig 

behov for arbeidskraft 

 

Helse, 

omsorg og 

sosiale 

tjenester, 

Personal 

 

 x x   Sammen med personal 

Kompetanseheving av veiledere som mottar 

studenter og elever i praksis 

 

Helse og 

omsorg 

 x x   Ses mot kompetanse-

planer og tilbud i regi 

av ulike skoler og 

studiesteder 

 

Systematisk jobbe inn mot kullene som 

utdanner seg til sykepleiere for å fremsnakke 

kommunehelsetjenesten som fremtidig 

arbeidsgiver 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Ulike tiltak rettet mot 

de ulike kullene i 

utdanningsløpet 

Jobbe aktivt for å fremme en heltidskultur, 

innføring av alternative abeidstidsordninger 

skal bidra til dette.  

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester,  

Redusere andelen ufaglærte Helse og 

omsorg 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester 

og strategisk 

kompetanseplan 

 

Alternative arbeidstidsordninger som 

rekrutteringstiltak 

Helse og 

omsorg 

 

x x x x x Utprøving pågår og er 

delvis implementert. 

Flere ulike prosjekter.  

 

Oppstart bemanningssentral Helse og 

omsorg 

 

x x x x x Iverksatt, planlagt 

utvidet ref vedtatt 

økonomiplan 

 

Utarbeide og følge opp vedtatte 

kompetanseplaner 

Helse, 

omsorg og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Gjennomføres årlig 

Prioritere samarbeidet med Høgskulen på 

Vestlandet (HVL) og Helse Fonna HF om 

praksisplasser og hospitering 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x  

Benytte utviklingssenteret for sykehjem og 

hjemmetjenester (USHT) inn mot 

opplæringsprogram, undervisning og 

veiledning 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x  

Arbeide aktivt for å rekruttere og beholde 

flere menn innenfor helse og omsorg 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Det arbeides aktivt, ref 

prosjektet «menn i 

helse» 
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I større grad ta i bruk e-læringskurs innenfor 

relevante områder 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Ny e-læringsportal fra 

2019 

Ta i bruk sosiale medier og nye verktøy ift 

rekruttering 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Eks filmer på 

facebook, deling av 

annonser på sosiale 

medier 

 

Trappe opp innsatsen mot ufrivillig deltid 

med et særlig fokus på fagarbeidere i små 

stillinger. Målsetningen er minimum 40% 

helsefagarbeidere i 100% stilling innen 2022 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Ref vedtatt verbalpunkt 

i budsjett 2019. Tiltak 

under utredning.  

Minimum 50% av de ansatte innen 

tjenesteområdet helse og omsorg skal arbeide 

i 100% stilling innen 2022 

Helse og 

omsorg 

 x x x x Ref mandat for 

heltidsarbeidet, arbeid 

pågår 

 

 

 

 

Bildet over er fra utdelingen av kommunens arbeidsmiljøpris 2019 som gikk til Udland bofellesskap 
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s 

Folkehelse 

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 

 Haugesund kommune skal legge til rette for at innbyggerne skal mestre å bo lengst mulig i eget hjem. 

 Haugesund kommune skal prioritere tidlig innsats og forebygging av de store folkesykdommene som kreft, 

hjerte- og karsykdom, KOLS, diabetes, samt psykiske lidelser og rusrelatert sykdom. 

 Ungdom og flyktninger skal prioriteres i oppfølgingsarbeidet til NAV, med fokus på tiltak som gir overgang til 

utdanning og arbeid. 

Strategier 
 Folkehelsearbeidet i Haugesund kommune skal være offensivt, strukturert og kunnskapsbasert – tenke helse 

i alt vi gjør. 

 Integrere psykisk helse som del av folkehelsearbeidet ved å etablere og videreutvikle mestringskurs. 

 Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som 

kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og trivsel i planlegging etter 

plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk.  

 Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern overholdes og treffe de nødvendige 

enkeltvedtak hjemlet i folkehelseloven. Kommunen skal prioritere sin tilsynsvirksomhet etter en vurdering av 

helserisiko. 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 
Type tiltak Ansvar 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentar/ status 

Innføre forebyggende og helsefremmende 

hjemmebesøk basert på veileder fra Helsedirektoratet 

 

Helse og 

omsorg 

 

 x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester. Oppstart 

2019 

 

Å legge til rette for at innbyggerne selv skal kunne ivareta sin helse er en del av det kommunale helsefremmende 

arbeidet. I følge folkehelseloven skal kommunen fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige 

forhold med de virkemidler kommunen er tillagt. Kommunen skal videre bidra til å forebygge psykisk og somatisk 

sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 

faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Det årlige folkehelsebarometeret fra Folkehelseinstituttet er et 

sentralt styringsverktøy for kommunen.  

 



25 
 

Utvikle aktivitetstilbud/avlastningstilbud rettet mot 

hjemmeboende eldre, og særlig mot demente og deres 

pårørende. Lovpålagt plikt fra 2020.  

 

Helse og 

omsorg 

x x x   Må spilles inn i 

budsjett, det søkes 

tilskuddsmidler i 

2019. Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

 

Styrke tiltakene i introduksjonsprogrammet ved NAV 

for å øke overgang til arbeid eller utdanning. 

 

NAV  x x    

Etablere tilbud innenfor nettbasert helsehjelp, tidlig 

innsats psykisk helse 

 

Helse og 

omsorg 

 x x    

Etablere mestringskurs innenfor rusfeltet 

 

 

Helse og 

omsorg 

 x x    

Revidere retningslinjer for sosialhjelp ift avkortning for 

mottakere av barnetrygd 

Helse, 

omsorg og 

sosiale 

tjenester 

 

 x    Ref vedtatt 

verbalpunkt i 

budsjett for 2019. 

PS vår 2019. 

Videreutvikle frisklivssentralen og gjøre den bedre 

kjent blant samarbeidspartnere og innbyggere.  

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Pågår 

Forebygging og oppfølging av psykisk helse og rus i 

videregående skole 

 

Helse, 

omsorg og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Styrket i tråd med 

vedtak i bystyret, 

videreføres 

Styrke tiltak for gjennomføring av aktivitetsplikten 

 

NAV 

 

x x x x x Gjennomføres 

Styrke kvalifiseringsprogrammet for å øke overgangen 

til arbeid for langtidsmottakere av økonomisk 

sosialstønad 

 

NAV 

 

x x x x x Gjennomføres 

Ungdom, flyktninger og langtidsmottakere av 

sosialhjelp skal prioriteres i oppfølgingsarbeidet til 

NAV, med fokus på tiltak som gir overgang til 

utdanning, arbeid og aktivitet 

 

NAV 

 

x x x x x Gjennomføres 

Styrke arbeidsrettet norskopplæring i introduksjons-

programmet for nybosatte flyktninger 

 

NAV 

 

x x x x x  

Haugesund kommune skal arbeide målrettet for en høy 

grad av vaksinasjonsdekning, herunder gjennomføre 

influensavaksinering av prioriterte grupper i tråd med 

Folkehelseinstituttets årlige anbefalinger. Legge til rette 

for vaksinering av kommunalt ansatte innenfor helse og 

omsorg.  

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Gjennomføres 

Økt satsing på forebyggende helsetiltak fremfor 

kurative tjenester 

Helse, 

omsorg og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

Legge til rette for at innbyggere i størst mulig grad skal 

ta ansvar for egen helse, herunder planlegge egen 

alderdom og boligsituasjon 

 

Helse, 

omsorg og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

Folkehelseprofilen for Haugesund kommune skal ligge 

til grunn for prioriteringer. Innsats skal settes inn mot 

sosial ulikhet. 

Helse, 

omsorg og 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 
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sosiale 

tjenester 

 

tjenester. 

Gjennomføres 

Psykisk helse skal være en likeverdig del av 

folkehelsearbeidet. Legge til rette for flere 

lavterskeltilbud.  

Helse, 

omsorg og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

Legge til rette for målrettet bruk av fysisk aktivitet for å 

forebygge fall og tap av fysisk funksjon, kognitiv svikt 

og demens 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

 

Forebygging av ensomhet. Generasjonsmøter og 

sambruk av lokaler.  

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

 

Sikre spredt bosetting av nybosatte flyktninger NAV x x x x x  

Sikre egnede boligtilbud til utsatte grupper NAV og 

bolig, 

bygg og 

eiendom 

 

x x x x x  
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Tverrfaglig samhandling 

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 
 Å fremme en god helse og trygghet for alle kommunens innbyggere gjennom å samarbeide med både 

eksterne og kommunale instanser 

o Kontinuitet i behandlingsrelasjoner og ved overføring mellom tjenester 

o Tjenester samordnes og koordineres i samarbeid med brukere og pårørende 

o Samarbeid om de samlede tjenester i et område drøftes regelmessig i felles fora 

 Sikre helhetlige helse, omsorg- og sosiale tjenester av god kvalitet, med rett omfang og som gis til rett tid 

 Sikre gode beredskapsordninger for å ivareta innbyggerne i tilfelle kriser og katastrofer 

Strategier 
 Etablere og videreutvikle gode samarbeidsrutiner, for å sikre overganger på tvers av nivåer og 

tjenesteområder 

 Bygge robuste fagmiljøer med god klinisk erfaring og kompetanse på tvers av nivåer og tjenesteområder 

 Styrke kommunens koordinerende enhet (KE) ved økt samhandling og koordinering 

 

 

 

 

Tiltak 
Type tiltak Ansvar 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentar/ 

status 

Prosjekt Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier (HOLF). NAV Haugesund i 

samarbeid Arbeids- og velferdsdirektoratet 

deltar i et forsknings- og kunnskapsbasert 

prosjekt for helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamilier.  

 

NAV x x x   Spesielt fokus på barnas 

situasjon. Metodikken 

skal implementeres og 

videreutvikles 

Oppstart pakkeforløp psykisk hele og rus  Helse, 

omsorg 

og 

sosiale 

tjenester 

 

 x    I samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten 

Opprettelse av ressursgruppe med tematikk 

vold. Samarbeid mellom kommunen, 

krisesenter, politiet og RVTS. 

 

 

Helse, 

omsorg 

og 

sosiale 

tjenester 

 

 x x    

Tverrfaglig samarbeid er blant annet samhandling på tvers av fag- og tjenesteområder, nivåer eller organisasjoner. 

I lovverket finner vi mange eksempler på krav til tverrfaglig samarbeid. Godt samarbeid mellom kommunale og 

statlige ressurser, fastleger og i mange tilfeller private aktører er en forutsetning for å nå felles målsettinger.  
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Etablere ny struktur for beredskapsarbeidet 

innenfor tjenesteområdet 

 

Helse, 

omsorg 

og 

sosiale 

tjenester  

 

 x    Ses mot kommunens 

overordnede 

beredskapsarbeid 

Vurdere organiseringen av kommunens 

fysioterapitjenester/ergoterapitjenester 

Helse og 

omsorg 

 x    Ses mot hverdags-

rehabilitering. Vurdere 

forvaltningsmessige sider 

 

Hjemmebaserte tjenester skal i størst mulig 

grad jobbe i tråd med prinsippene for 

hverdagsrehabilitering 

 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester. 

Under innføring.  

Styrke hjemmebaserte tjenester i tråd med 

målsetningen om «lengre i eget hjem» 

 

Helse og 

omsorg 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester 

Etablere bedre arenaer for tverrfaglig 

samhandling 

Helse, 

omsorg 

og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester 

Følge opp statlige myndigheters satsing på 

«pakkeforløp» slik at sømløse tjenester oppnås.  

Helse, 

omsorg 

og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester 

Vurdere økt bruk av tverrfaglige innsatsteam 

fremfor diagnosespesifikk organisering av 

tjenestetilbudet 

 

Helse, 

omsorg 

og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester 

Videreføre introduksjonsprogram som er riktig 

dimensjonert for å få flyktninger inn i arbeid 

eller utdanning 

 

NAV x x x x x Tilpasses antall bosatte til 

enhver tid.  

Vurdere innføring av «stafettlogg» og andre 

elektroniske verktøy for tverrfaglig samarbeid 

 

 

Helse, 

omsorg 

og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x Vurdert men foreløpig 

ikke tatt i bruk 

Sørge for at oppdaterte beredskapsplaner er 

kjent blant de ansatte 

Helse, 

omsorg 

og 

sosiale 

tjenester 

 

x x x x x  
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Innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi  

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 
 Haugesund kommune skal ta nye velferdsteknologiske løsninger i bruk som del av tjenestetilbudet 

 Haugesund kommune skal ha en IKT-plattform som er tilrettelagt for å håndtere fremtidig velferdsteknologi 

Strategi 
 Gevinstrealisering skal vurderes før ny teknologi tas i bruk 

 Fremtidig organisering av tjenestetilbudet skal ta hensyn til løsninger innenfor digitalisering og 

velferdsteknologi 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak 
Type tiltak Ansvar 2018 2019 2020 2021 2022 Kommentar/ status 

Utrede muligheten for at brukere skal 

kunne søke om sosialstønad 

elektronisk.  

 

Sosiale tjenester  x x   Ferdig utredet, skal 

innføres. «digisos» 

Skifte av alle trygghetsalarmer til 

digital plattform 

 

Helse og omsorg x     Gjennomført 

Utarbeide temaplan for 

velferdsteknologi, ref verbalpunkt 13 

fra budsjettet 

Fellestjenester 

helse og omsorg 

 

x x x   Inngår som del av 

temaplan, ref sak om 

«morgendagens tjenester» 

 

Sluttføre prosjekt knyttet til 

videokommunikasjon i samarbeid 

med Haugaland Kraft 

 

Helse og omsorg x x    Evaluering foreligger. 

Implementer i drift. 

Gjennomføre kurs innen 

«velferdsteknologiens ABC». 

Mellomledere prioriteres. 

 

Utviklingssenteret x x x   Noen har gjennomført, 

nye kurs under 

planlegging 

 

Prosjekt innenfor elektronisk 

medisineringsstøtte  

Helse og omsorg x x    Gjennomført, under 

implementering og 

utvides 

 

Haugesund kommune vil at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i årene fremover.  De 

nasjonale anbefalingene har endret seg i takt med teknologien, og satsingsområdene er primært rettet mot 

brukerens behov og ikke de teknologiske innretningene.  De siste anbefalingene fra Helsedirektoratet er at 

kommunene først og fremst må fokusere på overgangen fra analog til digital kommunikasjonsplattform når det 

gjelder trygghetsalarmer. Videre anbefales kommunene utprøving av lokaliseringsteknologi (GPS), elektronisk 

medisineringsstøtte og elektroniske dørlåser (e-lås). Haugesund kommune følger opp disse anbefalingene. 
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Prosjekt knyttet til 

lokaliseringsteknologi 

Helse og omsorg x x x   Fått støtte fra 

Fylkesmannen til 

prosjekt. Avventer 

plattform for teknologi 

 

Videreføre deltakelse i 

velferdsteknologiprosjekt i regi av 

Haugaland Vekst. Se for øvrig 

verbalpunkt 35 ift digital 

kunnskapsbank.  

 

Helse og omsorg x x    Sluttføres som prosjekt i 

2019 

Etablering av visningsrom for frihets- 

og velferdsteknologi for 

hjemmeboende ved Havnaberg 

frisklivssentral 

 

Frisklivssentralen x x    Etablert, under 

videreutvikling 

E-rom, utprøves ved SBS. Breddes 

deretter til andre avdelinger.  

Helse og omsorg  x x   Nettbrettfunksjonalitet i 

fagsystemet til bruk ute i 

avdelinger 

 

«Svar ut» og scanning knyttet mot 

fagsystemet 

 

Vedtakskontoret  x x   Som del av digitalisering, 

under innføring i 2019 

 

Vurdere innføring av e-lås til 

hjemmeboende med trygghetsalarm 

 

Vedtakskontor og 

hjemmetjenesten 

 x x   Erstatte gamle 

nøkkelbokser. Avventer 

plattform for teknologi. 

Omtalt i sak om 

«morgendagens tjenester» 

 

Pasientvarslingssystem Vardafjell, gir 

nye muligheter, samle erfaring. 

Breddes til alle institusjoner.  

 

Institusjonsdrift  x    Evalueres i 2019 

Valg av plattform for 

velferdsteknologi 

IKT og helse/ 

omsorg 

 

 x    Avklare hvilken plattform 

kommunen skal velge og 

anskaffe. Anskaffelse 

pågår.  

 

Trygghetsalarmer/sensorteknologi Helse og omsorg  x x   Vurdere hvordan 

kommunen skal ta i bruk 

dette. Deltar i 

interkommunal 

anskaffelse i 2019. 

 

Responssenter innenfor helse og 

omsorg, eks. mottak av 

trygghetsalarmer 

 

Helse og omsorg  x x   Vurdere kost/nytte opp 

mot dagens løsning. Ses 

mot anskaffelse 

trygghetsalarmer.  

 

Vurdere kost/nytte av medisinsk 

avstandsoppfølging innenfor områder 

som kols, blodsukker og blodtrykk 

 

Helse og omsorg   x   Ref sak om 

morgendagens tjenester 

Anskaffe løsninger som samordner 

drift av pasientvarslingssystemer og 

alarmsystemer for ansatte 

 

 

Helse og omsorg   x   Ref sak om 

morgendagens tjenester, 

pågår 

Ta i bruk digital kommunikasjon med 

pasienter og pårørende – «digihelse» 

 

Helse og omsorg  x    Del av samarbeid med KS 

Kompetansebygging innenfor området 

velferdsteknologi 

Helse og omsorg x x x x x Pågår, eksempelvis 

videreutdanninger og kurs 

 



31 
 

Etablere driftsgruppe 

velferdsteknologi 

Helse og omsorg, 

IKT og innkjøp 

 

x x x x x Sikre samordning av 

prosjekter, etablert.  

Ta i bruk velferdsteknologi i tråd med 

nasjonale føringer 

Helse og omsorg x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester. 

Pågår.  

 

Digitalisere i størst mulig grad Helse, omsorg og 

sosiale tjenester 

x x x x x Ref sak om 

morgendagens tjenester. 

Pågår.  

 

 

 

 

 

Bildet over viser Evondos medisindispensere som nå er tatt i bruk av hjemmetjenesten. Utvidet bruk er under planlegging.  
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Morgendagens tjenester 
 

Det vises fra 2019 i hovedsak til vedtatt sak om «Utforming av morgendagens tjenester innenfor helse, omsorg og 

sosiale tjenester» 

Mål for helse, omsorg og sosiale tjenester 
 Haugesund kommune skal tilby forsvarlige og bærekraftige helse- og omsorgstjenester som møter 

fremtidens utfordringer på en best mulig måte  

 Haugesund kommune skal tilby koordinerte, helhetlige og likeverdige tjenester 

 Digitalisering av tjenestetilbudet 

 Den enkelte skal kunne leve lengst mulig i eget hjem med muligheter til en meningsfylt tilværelse i fellesskap 

med andre 

 Oppfylle «verdighetsgarantien» innenfor eldreomsorgen 

 Utvidet samarbeid med frivillig sektor 

 Økt grad av brukermedvirkning på både systemnivå og individnivå 

 Sikre tilstrekkelig personell med rett kompetanse for å ivareta mangfoldet i tjenestetilbudet 

 Sterkere fokus på forebygging og tidlig innsats 

 Videreutvikle kommunen som en demensvennlig kommune 

 Videreutvikle kommunens «omsorgstrapp» med differensierte tiltak  

 
 

 

 

 

 

 

Tiltak 
Type tiltak Tidsrom Kommentar 

Sikre et mangfoldig institusjonstilbud som ivaretar grupper som mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, rus/psykiatri, innbyggere med flerkulturell bakgrunn 

 

2018-2019 Ref avsatte 

planleggingsmidler 

Gi innspill til fremtidig bruk av tidligere Stølen sykehjem og Skåreheimen 

aldershjem, ref verbalpunkt i budsjettet 

 

2018 Gjennomført og 

avklart 

I denne sammenhengen er morgendagens helse- og omsorgstjeneste definisjonen på de langsiktige målene og 

tiltakene, også de som går ut over planperioden (2018-2021). Haugesund kommune vil fra 2025 få en kraftig økning i 

antall eldre over 80 år. Tjenestetilbudet må innrettes slik at utviklingen innenfor tjenesteområdet blir bærekraftig. 

Stadig flere ønsker å bo i eget hjem lengst mulig. Kompetanse, omstilling, rekruttering og bruk av ny teknologi blir 

viktige stikkord for å møte morgendagens utfordringer og forventninger.  Bystyret behandlet i november 2018 sak 

om «morgendagens tjenestetilbud» innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester i Haugesund kommune. Saken 

følges opp i kommende revisjoner av temaplanen og økonomiplan.   
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Omgjøring av omsorgsboligene på Bjørgene og Udland til heldøgnbemannede 

omsorgsboliger for eldre. Ses mot saksfremstilling om morgendagens tjenester.  

 

2019-2020 Nattevakter må 

tilføres. Innspill 

budsjett 2020. 

 

Økt satsing på heldøgnbemannede omsorgsboliger for eldre fremfor 

institusjonstilbud 

 Ses mot 

saksfremstilling om 

morgendagens 

tjenester - 

«Omsorg+» 

 

Initiere interkommunalt samarbeid, eksempelvis innenfor lindrende senter/palliasjon, 

ressurskrevende brukere. Ref verbalpkt 9 i vedtatt budsjett.  

 

2018/2019 Notat kommer til 

politisk behandling 

Oppdatere og videreutvikle forvaltningskompetansen slik at søkers rettigheter og 

plikter ivaretas  

 

kontinuerlig Pågår 

Se til at kompetanseplaner er i forkant av langsiktig rekrutteringsbehov 

 

 Gjennomgås og 

oppdateres årlig 

 

Strategisk benytte utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester til fagutvikling 

og forskning i regi av kommunen 

 

 Gjennomføres 

Vurdere utvidelse av avlastningshjemmet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2018 Ombygging pågår 

Vurdere kommunens organisering og kjøp av arbeidstilbud/aktivitetstilbud for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 

 Pågår 

Workshop knyttet til morgendagens tjenestetilbud 2018 Gjennomført 

Legge frem sak om organisering av morgendagens tjenestetilbud 2018 Gjennomført 

Legge frem sak om kommunalt eldretun/seniorlandsby/seniorhus på for eksempel 

Flotmyr 

2020 Ref vedtatt 

verbalpunkt i 

budsjett 2019. 

 

Legge til rette for at flere skal kunne bo lengre i eget hjem Kontinuerlig Pågår 

Etablering av «Omsorg+» 2025 Planlegging 

iverksatt 

 

Opprettholde dagens antall institusjonsplasser, men samtidig kontinuerlig vurdere 

sammensetningen av plasser og behov for bygningsmessige tiltak 

Kontinuerlig Ref sak om 

morgendagens 

tjenester 

 

Etablere et tilstrekkelig antall boliger til funksjonshemmede med behov for heldøgns 

tjenester. Vurdere utbygging av Floraveien 

 Ref sak om 

morgendagens 

tjenester, 

planlegging pågår 

 

Etablere tjenestetilbud til personer med utfordrende atferd på Stølen 2019/2020 Ref budsjett 2019, 

planlegging pågår 

 

Tidligere ressursinnsats mot pasient og pårørende når demens oppstår. Utvikle 

Haugesund kommune som et demensvennlig/aldersvennlig samfunn 

Kontinuerlig Ref sak om 

morgendagens 

tjenester. Pågår 

 

Fokus på tjenesteutvikling som tar i bruk digitale verktøy for å sikre 

brukermedvirkning gjennom elektronisk samhandling og nettbaserte løsninger 

 

Kontinuerlig  

Gjennomføre reformen «leve hele livet» etter føringer fra statlige myndigheter 2019-2023 Planlegging pågår 

 


