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Mandat,Pleie- og omsorg 

• Profil på tildeling av tjenester 

• tidsregistrering av aktuelle tjenester – FRYD 

• tjenester gitt på rett nivå – er vi der vi bør være mtp tildeling av tjenester 

• tildelingskontor – hvilken funksjon skal kontoret ha, og hvordan skal oppgavene tillagt kontoret løses?  
brukere under 67 år 
brukere over 80 
kostnadsgjennomgang av tjenestene 

• Samlokalisering av tjenester - sentralisering 
– Redusere ressursbehovet ved å samle tjenestetilbudene geografisk 

– Utrede på hvilke områder tjenester kan samlokaliseres 

– Utrede hvordan best benytte kompetanse på tvers av tjenester 

– Organisering av de ulike tjenesteområdene, herunder også administrativ organisering 

– Fleksibel bruk av ressurser (dreining av), robust og faglig sterkt fagmiljø 

– Samhandling på tvers av tjenester 

– Gjennomgang av omsorgstrappa, rett tjeneste på rett nivå, herunder framtidig VLMS 

– Hvordan nytte tjenestene best mulig, kan vi tenke mer frivillig? Innovasjon? Tekniske hjelpemidler? 

• Botilbud / institusjonsplasser 

• bofellesskap i underetg sykehjem 

• botilbud i tom sykehjemsavdeling 

• behov for institusjonsplasser 

• bofellesskap i Hedalen 

• Interkommunalt samarbeid 

• Vurdere ressursbruk i forhold til interkommunalt samarbeid, hvordan trekke ut evt. gevinster på en best mulig måte 

• VLMS; utnytte kompetanse og ressurser, økonomiske virkninger av legevakt / øyeblikkelig hjelp, samt 
intermediær- og observasjonssenger. 

 



Formannskapet 08.04.14 

Pleie- og omsorg 

• Prosjektgruppen for Pleie og omsorg har hatt følgende 
sammensetning: 

• Tjenesteleder miljøarbeidertjenesten Marit S Håvelsrud 
(prosjektgruppens leder) 

• Tjenesteleder heimetjenesten Anne Kirsti Sørumshaugen 

• Tjenesteleder Sør-Aurdalsheimen May Brekken 

• Rådmann Erland Odden 

• Ass rådmann Karin Stegarud 

• Hovedtillitsvalgt NSF Ida Blåfjelldal 

• Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Ragnhild Kvale 

• Prosjektgruppen har hatt bistand fra Chris Madsen fra KS-
konsulenter i fht oppstart, gjennomføring og til å sette opp og tolke 
data, FRYD. Han skal komme med anbefalinger etter gjennomgang 
av data. 
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• Prosjektgruppen har hatt 4 møter. 

• 3 arbeidsmøter med tjenestelederne 

• Eldrerådet, Rådet for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, tillitsvalgte, 

punchere, administratorer og ”FRYD- 

drivere” 
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Det er gjennomført tidsregistrering av aktuelle tjenester – FRYD. 

FRYD er ett kartleggingsverktøy for måling av Forhold mellom 

Ressurser og Ytelse for Dimensjonering av heimetjenesten i  

kommunen. FRYD viser  

• hvordan tiden fordeles mellom de ulike aktivitetene i 
hjemmetjenesten 

• hvordan fordelingen er mellom direkte brukertid og indirekte 
brukertid 

• verktøyet viser hvilke aktiviteter den indirekte tiden brukes på; eks 
møter, reising, rapportering, opplæring med mer. 

Prosjektgruppa har valgt at alle arbeidstakere i heimetjenesten, i  

miljøarbeidertjenesten og på Sør-Aurdalsheimen skal registrere i uke  

13 og 14 

Konsulent Chriss Madsen KS Konsulent har vært på oppstart og skal 
lese dataene. 
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Tjenester gitt på rett nivå – er vi der vi bør 

være mtp tildeling av tjenester 

• tildelingskontor – hvilken funksjon skal 

kontoret ha, og hvordan skal oppgavene 

tillagt kontoret løses?  

• brukere under 67 år 

(antall, alder og områder) 

• brukere over 80  
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• Forvaltningsrevisjon har sett på kostnader 

i Miljøarbeidertjenesten 
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Samlokalisering av tjenester  

• Bruk av Austgarn 

• Bruk av Hellerud 

• Fekjærtunet 

• N4- nattevakter 

• Støttekontakter 

• Adm organisering og merkantil 

• Utnytte kompetanse på tvers 
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• Kroken 

• Omsorgstrappa 

• Hvordan nytte tjenesten best mulig, 

tekniske hjelpemidler, innovasjon, frivillige 

• Botilbud/institusjonsplasser 

• Interkommunalt samarbeid 


