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1. INNLEDNING ,  SAMMENDRAG ,  KONKLUSJON OG TILRÅDINGER  

Rapporten er skrevet med sikte på at leseren skal kunne benytte kapitel 1 som hovedrapport. De 
påfølgende kapitler utdyper grunnlaget for konklusjoner og tilrådinger. 

1.1 Formål 

Drifts- og ressursanalysen inngår i kommunens evaluering av pleie- og omsorgstjenestene, og skal støtte 
kommunens langtidsplanlegging.  

Hva som måles (parametere):  Fokus settes på nivå på tjenestene og kjennetegn ved brukerne i ulike 
deler av omsorgstrappa, kriterier for tjenestetildeling, fordelingspolitikk, effektivitet, produktivitet og 
sammenlikning med andre kommuner.  

Formålet med å inndele omsorgstrappa i 
mest mulig entydige trinn er å underbygge 
forståelsen av at det enkelte trinn gir ulikt 
tilbud til ulik kostnad. Det er viktig å se på 
effektivitet og produktivitet.  

Effektivitet: krav om at omsorgstrappa 
skal være utbygd og brukt på en slik måte 
at det best mulig tjener befolkningens 
behov for omsorgstjenester.  

Produktivitet:  tjenesteproduksjonen skal 
tilfredsstille krav til bruk av riktig 
ressursmengde for å produsere tjenestene 
til brukerne.  

 

1.2 Begreper og definisjoner 

I rapporten benyttes noen begrep som ikke alltid er kjent. 

Hjemmetjenester, kjernetjenester: hjemmehjelp (praktisk bistand), hjemmesykepleie, psykisk helsehjelp.  

Hjemmetjenester uten timer (uten ansikt til ansikt-tjenester – ATA): har trygghetsalarm, dagsenter eller 
liknende. 

HDO: boliger med heldøgns omsorg (GROM, Berge Gård, Vossgate) 

HDU: boliger med heldøgns omsorg for mennesker med sterk funksjonsnedsettelse eller 
utviklingshemming.  

1.3 Hovedkonklusjon 

Omsorgstjenesten i Grimstad er god (nøktern) og har fornuftige økonomiske rammer. Kapasiteten er 

Omsorgstrappa – en stilisert framstilling
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rimelig god samlet sett. Vi konstaterer effektiv drift i de fleste deler av omsorgstrappa, men det gjenstår å 
optimalisere effektiviteten i et par ledd. Omsorgstrappa har pr i dag en total kapasitet som er tilstrekkelig 
for befolkningens behov og de kriteriene for tildeling av tjenester kommunen benytter med følgende 
presisering:  

 kapasiteten er effektivt dimensjonert totalt sett, 

 svært effektiv for hjemmetjenestens del,  

 noe mindre effektiv innen HDO og sykehjem.  

Med dette menes at kapasiteten kunne vært mindre på toppen av trappa (sykehjem og HDO) dersom 
kapasiteten var større i hjemmetjenesten. I så fall ville hele trappas kapasitet vært mer effektiv enn den er 
pr i dag. I praksis betyr dette at antall plasser i HDO og sykehjem kunne vært færre 

Den kapasiteten en faktisk har pr i dag utnyttes svært effektivt i hjemmetjenesten og noe mindre effektivt 
i HDO og sykehjem. Dette følger av at hjemmetjenesten yter sterkt begrenset hjelp til brukere med små 
behov, og at det gir bra kapasitet til å ta seg av brukere med middels og store behov.  

Hjemmetjenesten har et større innslag av brukere med store behov enn det vi vanligvis finner. Dersom 
hjemmetjenesten hadde vært mindre effektiv, på linje med gjennomsnittet av andre kommuner, ville de 
trengt om lag 7,5 mill kr mer i økonomisk ramme enn de faktisk har i dag.  

Innen HDO og sykehjem er det påvist et visst innslag av brukere som burde hatt tilbud på et lavere trinn i 
trappa. Den økonomiske verdien av dette effektivitetstapet innen HDO er estimert til 15,7 mill kr. For 
sykehjem er beregnet effektivitetstap på 1,8 mill kr.  

Summen av effektivitetstap utgjør en omstillingsmulighet som kan tas ut ved å endre brukerlogistikken 
(praksis for tildeling av tjenester og bruk av kapasitet). For å få til dette må det til en ny rolle knyttet til  
kapasitetsstyring. 

Psykiske helsetjenester tilfredsstiller rimelige krav til effektivitet og produktivitet. Tjenestene har svært 
mange brukere tatt i betraktning kommunestørrelsen. Vi har sjekket ut Grimstads situasjon i forhold til 
folkehelse og psykiske plager blant unge, se neste avsnitt.   

Produktiviteten er middels i hjemmetjenesten. I HDO er produktiviteten høy på Berge Gård, middels på 
GROM. Alt i alt knyttes beskjedne beløp til dette – det påvises mulighet til å bedre produktiviteten med 
1,5 mill kr i hjemmetjenesten og 1-1 ¼ mill kr i HDO. Konklusjonen på dette er at de økonomiske 
rammene er noenlunde riktig satt. 

Innen HDU (heldøgns omsorgs for funksjons- og utviklingshemmede) og andre tjenester til disse 
gruppene er tjenesteytingen tilfredsstillende effektiv og produktiv. Kommunen har ansvar for noen 
enkeltbrukere med behov for mengde og type tjenester som strengt tatt ligger utenfor det som er naturlig 
for en kommune å levere (kostnader, kompetanse med videre). Se anbefalinger nedenfor.   

Det påvises behov for utbygging og bosetting av yngre brukere med en utfordring knyttet til å beholde de 
lave kostnadene.  

Rehabiliteringsavdelingen og dagsentrene har økonomiske rammer på til sammen om lag 11mill kr, 
Grimstad har god kapasitet sammenliknet med svært mange andre. De ser ut til å være både rimelig 
effektive og produktive, men det mangler dokumentasjon – disse avdelingene bør finne gode løsninger 
for rapportering av resultater. Vi finner en del tegn til at det er ønsket samspillseffekter mellom disse 
tjenestene og hjemmetjenesten.   
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Kriteriene (nåløyet for å få tjenester) som benyttes for behovsvurdering og tildeling av tjenester er til 
dels svært gode (hjemmetjenester), og til dels mindre gode (HDO og sykehjem). De er ikke politisk 
vedtatt.   

Ressursstyringen er lagt opp med tildeling av ressurser i henhold til vedtatte ATA-timer pluss tillegg for 
indirekte tid. Dette har fungert bra og bør fortsette, med noen justeringer.  

Organisasjonen virker godt trimmet, men mangler et ledd som kan bli viktig framover. Dette knyttes til 
kapasitetsstyring (bruker-logistikk). Ideelt sett er det slik at det burde skje en stor rokade der 
hjemmetjenestene fikk avlastning med 1-2 dusin tunge brukere som fikk tilbud i HDO, mens et 
tilsvarende antall gikk andre veien. Det er imidlertid umulig i virkelighetens verden. Alternativet da er å 
avvente frafall innen HDO, og tildele ledige plasser der til brukere som har større behov, alternativt 
disponere plasser til korttidsopphold inntil en har brukere med adekvate behov. 
 

1.3.1 Folkehelsa i Grimstad 

Resultatene i denne rapporten må tolkes i lys av lokal kunnskap om mentalitet og folkehelse. Det at 
brukerne greier seg lenger hjemme uten tjenester (indikator pleietyngde for alle i hjemmetjenesten) kan 
bety at en har en mentalitet som innebærer at en skal greie seg lengst mulig uten hjelp. I så fall er det 
sammenheng mellom denne mentaliteten og Bestillerenhetens praksis.   

Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010 

Et relativt stort innslag av brukere 
med psykiske helseplager i yngre 
alder kan gi eksplosiv økning av 
behov på lang sikt. Grimstads 
folkehelseprofil1 bekrefter 
overhyppighet på dette på flere 
måter. Forholdstall for antall 
uføretrygdede under 45 år ligger på 
136 (landet=100). Figuren viser 
utvikling over tid.  

Grimstad har i likhet med landet 
for øvrig snudd trenden, men det 
er langt igjen. Antallet mennesker 
dette gjelder er høyt, om lag 325 i 
gjennomsnitt 2008-2010.  

Det vises også til rapporten ”Et liv 
jeg ikke valgte”. Om unge uføre i 

fire fylker2. Rapporten trekker linjene helt tilbake til oppvekst og førskolealder for å finne forklaringer og 
perspektiv for høy forekomst av uførhet blant unge i Agder.  Det er altså ikke fysisk skrøpelighet som er 
forklaringen, men snarere psykiske problemer, problemer med livsmestring med videre som trekkes fram. 

                                                      
1 Folkehelseinstituttet. www.fhi.no/kommunehelsa  

2 Universitet i Agder og Agderforskning, FoU-rapport 9/2009. Torun S.Olsen, Nina Jentoft, Hanne Cecilie Jensen. 
http://www.nav.no/Forsiden/_attachment/219891?=true&_ts=1252fccab00 
 

http://www.fhi.no/kommunehelsa
http://www.nav.no/Forsiden/_attachment/219891?=true&_ts=1252fccab00
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De funn vi gjør er at antallet med psykiske plager i Grimstad ligger høyt, og det er mange unge. Våre 
funn er altså forenlig med rapporten fra Agderforskning.  

Arbeidsledigheten er på 107 (landet=100), antall psykiske lidelser behandlet i sykehus er 125, bruken av 
legemidler knyttet til psykisk helse ligger på 115. Grimstad følger Aust-Agder fylke på mesteparten av 
dette. Uten å overtolke indikatorene må det antas at en stor andel av de brukere Grimstad har i dag i 
yngre grupper vil bli med videre til de blir gamle, noen vil ha livslange brukerkarrierer med behov både 
innen det psykiske men etter hvert også det fysiske.  

I lys av framskrevet folkemengde setter dette ekstra krav til tjenestene allerede nå. I et 
folkehelseperspektiv blir det viktig å oppnå resultater med yngre grupper på en slik at måte at de mestrer 
livene sine uten omsorgs- og helsetjenester i langt større grad enn det som er tilfelle i dag. Det får 
betydning for konklusjon og anbefalinger.   

1.4 De enkelte tjenesteområdene 

Hjemmetjenesten:  

 Grimstad har uvanlig mange brukere i hjemmetjenesten som er yngre enn 67 år 

 Det tildeles tjenester med trangt nåløye for brukere med små behov. Dermed avsettes bra med 
ressurser til middels og tunge brukere. Dette gir høy effektivitet. Dersom effektiviteten var som 
for gjennomsnittet av alle kommuner vi har undersøkt ville kostnadene vært om lag 7,5 mill kr 
høyere 

 Produktiviteten er middels, økonomisk ramme i 2011 kunne vært justert ned med 1-1,5 mill kr. 
Fordelingen av ressurser blant arbeidsgruppene er skjev, en gruppe har for mye, de 3 andre har for 
lite. Det er ingen praktiske effekter av dette dersom drifta ses under ett.  

 Turnusene kunne gjerne vært større. Sannsynligvis noen smådriftsulemper pr i dag, som imidlertid 
kan utjevnes dersom drifta ses i sammenheng over gruppegrensene. 

 Psykisk helse tilfredsstiller rimelige krav til effektivitet og produktivitet. Avdelingen har et stort 
antall brukere sammenliknet med andre kommuner.  

 Psykisk helse innretter kapasitet til forebyggende tjenester i skolehelsetjeneste og helsestasjon. 
Dette er gunstig, jfr temaet knyttet til folkehelse/livsmestring blant yngre del av befolkningen.  

Heldøgns omsorgsboliger: 

 Det påvises effektivitetstap på om lag 15,7 mill kr som følge av at en del av leiligheter er tildelt 
brukere som ikke har behov for heldøgns tilbud. 

 Produktiviteten er god i Berg gård, middels god i GROM. Omfordeling tilsvarende 1-1,5 mill kr. 

 GROM har en situasjon med drift av en avdeling i sykehjemmet (Bølgen) som skaper litt 
usikkerhet. Dette bør ryddes opp i.  

 Vossbakke HDO har tilfredsstillende drift, både mht effektivitet og produktivitet.  
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Sykehjem: 

 Effektiviteten er i ferd med å bli bra, tidligere tildelte plasser til brukere med små/middels behov 
blir etter hvert fylt med brukere med adekvate behov. Effektivitetstapet er beregnet til 1,8 mill kr. 
Det kan jevnes ut ved at plasser tildeles brukere med tyngre behov, eventuelt omdisponering til 
korttidsplasser ved stenging av avlastningsplassene i rehab-avdelingen.  

 Ressursberegningen viser at sykehjemmene totalt sett har riktig økonomisk ramme for turnusene i 
2011, basert på brukergrunnlaget pr april 2012. Ressursfordelingen mellom Feviktun og Frivolltun 
kommer ut med at Feviktun skal ha noe mer av rammen for lønn enn Frivolltun i 2011, 
forskjellen utgjør totalt 4,6 % av total ramme for de to sykehjemmene. Endringer i belegg kan ha 
skjedd siden da, slik at endringer i rammefordeling må kvalitetssikres dersom det skulle være 
aktuelt.   

Rehabiliteringsavdelingen 

 Drifta er en blanding av rehabilitering og avlastning. Dette er egentlig ikke spesielt gunstig.  

 Økonomisk ramme er 7 mill kr. Drifta (brukergrunnlaget) bærer preg av effektivitet, men vi sliter 
med å dokumentere resultater. I noen grad er avdelingen en mellomstasjon før sykehjem.  

 Alt i alt anbefales at rehab/avlastning tas inn i en samlet vurdering av kapasitet med sikte på å 
støtte uttak av effektivisering og spissing av oppgaver som kan redusere befolkningens behov for 
omsorgstjenester.  

Dagsentrene 

 Et av sentrene, Vossbakke, treffer godt med innretting mot riktige brukergrupper (psykiske 
lidelser).  

 De øvrige er det mer usikkerhet rundt, men vi sliter også her med dokumentasjon. Men alt i alt, 
tegnene til effektivitet er såpass sterke at vi konkluderer med dagsenterdrifta er en viktig 
forutsetning for den høye effektiviteten i hjemmetjenesten.  

 I likhet med rehab/avlastning, anbefales at dagsentrene tas inn i en samlet vurdering av kapasitet 
med sikte på å støtte uttak av effektivisering og spissing av oppgaver som kan redusere 
befolkningens behov for omsorgstjenester. 

Boveiledertjenesten/HDU  

 Boveiledertjenesten er den største avdelingen i Grimstad.  

 Drifta er effektiv og svært produktiv når den analyseres på systemnivå. Det er ikke gjort 
spesialundersøkelser for å vurdere drifta på individnivå.  

 Kommunen har ansvar for bruker(e) som strengt tatt ikke har godt utbytte av bofellesskap slik de 
bor i dag.  

Saksbehandling/forvaltning/ressursstyring 

 Ressursberegning (budsjettene) beregnes i henhold til vedtakstimer (ATA-tid), pluss et påslag for 
indirekte tid (40 %). Dette systemet bør fortsette, gode resultater, bortsett fra at påslaget for 
indirekte tid er noe høyt, og det bør i tillegg differensieres mellom hjemmehjelp, hjemmesykepleie 



RUNE DEVOLD AS  –  STYRINGS DATA FOR OM SO RG  

0904  GRI MSTAD KOMMUNE –  DRIFTS -  OG RESSURSANALYSE -  2012 

9 

 

og HDO-drift.  

 Bestillerenheten har kriterier og opplegg for utøvelse av faglig skjønn som ser ut til å fungere 
ganske godt, til dels veldig godt når vi ser på hjemmetjenesten. Dette opplegget er sjølgrodde 
ordninger som bør avløses av politisk vedtatt reglement for styring av velferdsgoder i Grimstad.  

 De effektivitetstap som er påvist må tas ut. Det er ikke mulig å se at dette kan gjennomføres uten 
at det etableres en ordning med kapasitetsstyring, mellom ulike trinn i omsorgstrappa. Denne 
funksjonen kan gjerne legges til Bestillerenheten, men må ha fullmakter fra kommunestyret og 
rådmannsnivå til å kunne styre økonomi, personell og kapasitet fortløpende.  

 
Boligpolitikk 

 Det påvises et stort behov for tilpasning av boliger nybygg. Flere hundre brukere med 
hjemmetjenester vurderes til å ha boliger som kan skape omsorgsbehov i framtida som kunne vært 
unngått.  

 Det er et stort behov for å starte et prosjekt for innføring av velferdsteknologi i kommunens 
boliger, HDO’er og sykehjem, samt i private boliger.  

 

1.4.1 Samhandlingsreformen 

I 2012 har Samhandlingsreformen kommet inn som en ny faktor. Kommunen får en pott med penger for 
å finansiere sykehusbehandling/eller behandle dem selv, og kommunene skal ta i mot utskrivningsklare 
pasienter uten forsinkelser. Analysen har ikke gått eksplisitt inn i hvordan pasientstrømmer har utviklet 
seg etter nyttår, da det utvikles styringsdata for dette fra myndighetenes og KS’s side.  

I Grimstad har omsorgstjenesten gjort grep for å tilpasse seg nye krav, både i hjemmetjenesten og i 
sykehjems. Rapporten påpeker at det har vært rom for dette, og de mulighetene er blitt brukt, altså uten 
tilførsel av friske penger. Det er opprettet 2 akuttplasser ved Frivolltun bo- og omsorgssenter for å ta i 
mot utskrivningsklare pasienter, samt hindre ”unødvendige” sykehusinnleggelser. I hjemmetjenesten har 
en økt kravene til behandling av utskrevne pasienter, for eksempel intravenøs behandling. I første halvår 
2012 har Grimstad tatt i mot alle utskrivningsklare pasienter. Den økonomiske nettoeffekten av dette er 
antydet å ligge på en besparelse på 0,8 mill kr.  

I forhold til denne rapportens budskap skal hendelser og endringer som oppstår gjennom 
Samhandlingsreformen forstås slik at de omstillingsmulighetene som påvises i rapporten er viktige bidrag 
til å iverksette reformen. I praksis ser vi at hjemmetjenesten allerede har tatt ut bedring av produktiviteten 
(de hadde noe å gå på) ved å øke produksjonen knyttet til utskrivningsklare pasienter. Det samme gjelder i 
og for seg også Frivolltun med 2 akuttplasser, dersom disse plassene er mer ressurskrevende enn de var 
tidligere.  

I forhold til påviste muligheter til bedre effektivitet kan en teoretisk se for seg at Samhandlingsreformen 
”påfører” hjemmetjenester, HDO og sykehjem økt pleietyngde til en verdi av 15-20 mill kr uten at det 
trengs friske penger. Forutsetningen for dette resonnementet er at en gjennomfører de endringer i 
kapasitetsbruk som det er påvist muligheter for. Dersom dette ikke skjer, må kommunestyret stille opp 
med friske penger. Det endelige resultat skal være at en tar ut store deler av mulighetene, men at de greier 
å ta ut alt som er påvist er neppe sannsynlig. Dette skyldes at det er umulig å ha en 100 % spisset 
effektivitet og produktivitet i alle trinn i trappa samtidig og over lang tid.  
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1.5 Framskrivning av kostnader 

1.5.1 Befolkning 

Grimstad får sterk vekst i folketallet. Det 
vil øke fra om lag 21.300 i dag til om lag 
31.600 i 2040. Veksten kommer ganske 
jevnt hele veien fram mot 2040 og slår 
inn i alle aldersgrupper. Størst vekst blir 
det blant barn og voksne i yrkesaktiv 
aldere (under 67 år), gruppen skal øke 
med 7.366 fram til 2040.  

Gruppen 67-79 skal øke med om lag 
1850. Veksten er sterk fram til 2020, 
deretter avtar den fram mot 2030, for 
deretter å øke kraftig fram til 2040.  

80 år+ skal øke med nesten 1100. Der 
kommer veksten først etter 2020. Som vi 
ser av tabellen er det nesten ikke endring 

fram til 2016 (+31), dernest kun økning på 83 fram mot 2020. Så å si hele veksten kommer altså fra 2020 
til 2040.  

Endringer, periodevis           

Aldersgruppe 2012 

Endring 
2012-
2016 

Endring 
2016-
2020 

Endring 
2020-
2030 

Endring 
2030-
2040 

Endring 
2012-2040 

0-66 år 18767 1277 1334 2937 1818 7366 

67-79 år 1784 427 272 296 855 1850 

80 år+ 750 31 83 577 404 1095 

Sum 21301 1735 1689 3810 3077 10311 

 

Befolkningsutviklingen var tidligere sterkt fokusert på eldre aldersgrupper for å beregne framtidige 
omsorgsbehov. Utviklingen de siste 10-15 årene har vist at yngre mennesker melder seg med behov for 
tjenester. Om lag ½-parten av alle brukerne i Grimstad er under 67 år, gjennomsnittsalderen er 57 år, 
hvilket er svært lavt sammenliknet med andre kommuner vi har undersøkt. Se mer om dette i Kap 2.1. 
Psykiske lidelser øker, og det gjelder særlig i yngre grupper. Det er særs viktig å lykkes med tiltak som kan 
forebygge og bremse denne utviklingen. Det samme gjelder selvsagt også forekomsten av demens som 
rammer stadig yngre.  

1.5.2 Endringer i kapasitet 

Når vi framskriver kapasitetsbehov forlenger vi alle forhold ved dagens situasjon unntatt befolkningen 
som endres slik figur og tabell ovenfor viser. Det vil si at vi holder dagens behovsmønster og praksis for 
tildeling av tjenester konstant. Under disse forutsetningene vises framskrevet behov for endring av 
kapasitet i omsorgstrappa slik i tabellen Antall brukere i de viktigste trinn i trappa: 

18767 20044 
21378 24315 26133 

1784 2211 2483 2779 
3634 

750 
781 864 1441 1845 

21301 
23036 

24725 
28535 

31612 

2012 2016 2020 2030 2040 

0904 Grimstad: Framskrivning av befolkning 
(SSB - MMMM). Antall innbyggere totalt og 

etter aldersgruppe 

0-66 år 67-79 år 80 år og over Sum 
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Brukere - aldersgrupper 

Økning 
2012-
2016 

Økning 
2016-
2020 

Økning 
2020-
2030 

Økning 
2030-
2040 

Økning 
2012-
2040 

0-66 år i hj.tj. 31 63 133 177 403 

67-79 år i hj.tj. 29 48 68 126 270 

80 år og over i hj.tj 10 38 227 360 635 

Sum hjemmetjenesten 70 148 428 663 1309 

HDO 5 17 87 61 169 

Sykehjem 5 17 87 61 169 

Totalt 79 182 601 784 1646 

 
Brukergruppen som betjenes av Boveiledertjenesten holdes utenfor framskrivningen fordi forekomst av 
funksjons- og utviklingshemming ikke følger vanlige statistiske mønstre.  

Antallet brukere vil øke med 79 de fire neste årene, dernest med ytterligere 182 fram til 2020. 

Hovedtyngden kommer i hjemmetjenestene, men vi får også behov for i alt 34 nye plasser i sykehjem og 
HDO. Mellom 2020 og 2030 vil vi få ytterligere 601 nye brukere, hvorav 174 i HDO/sykehjem. Det neste 
tiåret fram til 2040 kommer det ytterligere784 brukere, herav 122 i HDO/sykehjem. Alt i alt skal antall 
brukere mer enn dobles fram til 2040 da det vil være dagens 1284 + 1646 nye = 2930 brukere.  

Det er åpenbart at utbygging og drift av omsorgstrappa etter det tabellen ovenfor viser er uforenlig med 
kravene til bærekraftig kommuneøkonomi. Veksten i kostnader blir formidabel, slik tabellen nedenfor 
beskriver: Kostnadsvekst ved framskrivning av dekningsgrader og kapasitet i dagens 
omsorgstrapp: (tall i hele mill kr, 2011-priser). 

Brukere - aldersgrupper 

Mill kr 
Økning 
2012-
2016 

Mill kr 
Økning 
2016-
2020 

Mill kr 
Økning 
2020-
2030 

Mill kr 
Økning 
2030-
2040 

Mill kr 
Økning 
2012-
2040 

0-66 år i hj.tj. 3 5 12 15 35 

67-79 år i hj.tj. 3 4 6 11 23 

80 år og over i hj.tj 1 3 20 31 55 

Sum hjemmetjenesten 6 13 37 58 114 

HDO 1 4 20 14 38 

Sykehjem 4 15 76 53 148 

Totalt 11 32 133 124 300 

 

Kostnadene vil mer enn fordobles, det kommer 300 mill kr på toppen av dagens kostnader. Ikke uvanlig 
ser vi en kraftig vekst i kostnader til sykehjemsplasser. Mer uvanlig er det å se slik vekst i hjemmetjenester, 
særlig knyttet til yngre aldersgrupper (0-66) og unge eldre (67-79). Det må arbeides med andre løsninger 
enn det tabellen ovenfor viser.  

1.5.3 Ny strategi 

Et alternativ er utarbeidet, det er kalt ny strategi. Ny strategi for Grimstad bygger på en antakelse om at 
det faktisk er mulig å påvirke utvikling av behov og behovsdekning i befolkningen. Fredricia-modellen i 
Danmark er et bevis på det. Gjennom aktiv bruk av fysio- og ergoterapeuter og andre faggrupper 
oppsøker de folk for å tilpasse boliger, forebyggende aktiviteter, opptreningsprogrammer med videre. De 
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kan vise til imponerende resultater. I tillegg kommer aktiv boligpolitikk, velferdsteknologi, holdninger 
med videre, som i sum vil spille inn i dette bildet. 

Grimstads satsingsområder fra nå av (2012) blir å knytte til 3 hovedgrupper i befolkningen, jfr neste 
avsnitt om anbefalinger videre:   

1. Gruppen som er 20 år +/- i dag – livsmestring, trening, holdninger med videre.  

2. De midlere aldersgrupper som vil bli 67-79 i løpet av de neste 30 årene. Det vil si de som er rundt 
40 -50 år i dag – livsmestring, forebygging langtidsplanlegging, boligtilpasning, egenomsorg med 
videre.   

3. De yngre eldre, 67-69 gruppen i dag – boligtilpasning, (opp)trening, aktiv forberedelse til eldre 
alderdom, egenomsorg, velferdsteknologi med videre  

Målsettingen med strategien skal være å redusere andelen av befolkningen som trenger bistand. Vi har 
beregnet effekten av 25 % reduksjon i brukerratene for alle aldersgrupper i hjemmetjeneste, mens 
brukerratene for HDO og sykehjem er holdt konstant totalt sett.  Følgende nøkkeltall målsettes i forhold 
til dagens situasjon: 

Nøkkeltall i KOSTRA Grimstad 
2011  

Grimstad 
Mål for 
2040 

Landsgj. 
snitt 
2011 

Antallet mottakere av hjemmetjen., pr. 1000 innb. 0-66 år (25 % red) 24 18 19 

Antallet mottakere av hjemmetjen., pr. 1000 innb. 67-79 år (25 % red) 68 51 77 

Antallet mottakere av hjemmetjen., pr. 1000 innb. 80 år+ (25 % red) 329 246 345 

Plasser HDO i % av befolkning 80 år+ 16 % 21 % 10 % 

Plasser i institusjon i % av befolkning 80 år+ 15 % 11 % 18 % 

 

Vi legger til grunn at 
veksten i antall brukere 
over 80 år skal møtes med 
75 % andel i HDO og 
25 % andel i sykehjem 
etter 2020.  

Antall HDO-boliger vil 
øke med 273. Pr 2040 vil 
dekningsgraden for HDO 
være 21 %  Veksten i 
antall må planlegges fra 
2012, det er behov for 27 
nye HDO’er fram til 2020.  

Fram mot perioden 2020 
– 2030 må det realiseres i alt 155 HDO-leiligheter, deretter om lag 91 fram til 2040. Antall 

35 23 
55 

114 

38 

148 

300 

26 18 41 
85 62 72 

219 

Kostnadsvekst i to alternativer, totalkostnader i 
år 2040, mill kr (2011-priser) 

Uendret strategi Ny strategi 
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sykehjemsplasser holdes konstant eller reduseres noe fram til 2016 dersom en lykkes med 
effektiviseringstiltak i HDO. Etter 2020 vil det være behov for 52 nye plasser fram til 2030, og deretter 
ytterligere 30 plasser fram til 2040. Dersom disse målene nås vil kostnadsveksten begrenses slik figuren 
viser.  

Kostnadsvekst blir det uansett, men slik figuren viser er det mulig å se for seg et annerledes utfall enn 
økning med 300 mill kr. Det alternativet som er beskrevet ovenfor med reduksjon i antall brukere med 
behov i ulike aldersgrupper medfører en kostnadsvekst på 219 mill kr.  

I regnestykket har vi forutsatt at Grimstad tar ut mulighetene til effektivisering slik som er vist i 
rapporten, knyttet til HDO-drifta. Det er ikke forutsatt en kortsiktig reduksjon i antall sykehjemsplasser, 
selv om det kan være en del av strategien fram til 2020.  

Det er realistisk å oppnå endringer i brukerrater, men det er selvsagt mange faktorer som samspiller i det 
endelige resultatet fram i tid. Slik sett skal tallene ovenfor tolkes som en illustrasjon av hvor følsomme 
kostnadene er for variasjoner i brukerrater og de valg kommunen gjør med hensyn til de løsninger en 
møter befolkningen med. For Grimstad kommune vil det være viktig å holde kostnadsveksten på det 
absolutt minste nødvendige nivå, og det er altså særlig viktig å snu utviklingen i yngre aldersgrupper.    

1.6 Tilråding framover 

1.6.1 Perspektivet 

Omsorgstrappa får absolutt godkjent samlet sett. Det er ikke påvist ubalanse mellom befolkningens behov 
og det tilbudet kommunen gir. Med noen justeringer i effektivitet framstår omsorgstrappa svært bra.  

Men tilbudet er noe topptungt og egner seg ikke til utvidelse for å møte den voldsomme 
befolkningsveksten. Framskrivning av behov for kapasitet i trappa viser at Grimstad må snu på flisa 
ganske raskt for å kunne ta veksten i befolkning med annen innretting av tjenestene. Flere (en større 
andel) må få tilbud på lavere nivå og til lavere kostnader enn i dag, vi har påvist et potensial for 
effektivisering i størrelsesorden på rundt 15 mill kr knyttet til HDO. I tillegg stiller vi spørsmål om 
rehabiliteringsavdelingen og dagsentrene (økonomisk ramme om lag 11 mill kr) er effektive bidragsytere 
til de oppgaver Grimstad skal bryne seg på framover. Det er tegn til at de er effektive i dag, men er de 
effektive i forhold til nye oppgaver som skal løses for å nå nye målsettinger framover? Det er altså behov 
for å se nærmere på ressursbruk med samlet ramme på om lag 25 mill kr. I tillegg kommer sykehjemmene 
som etter hvert skal fase ut bruk av plasser til brukere med små behov (verdi 1,8 mill kr).  

Disse funnene må ses i lys av  

 Framskrivning av befolkningen med vekst i alle aldersgrupper og en høy andel brukere pr 1000 
innbyggere i de aldersgruppene som skal øke mest, nemlig 0-67 år.  

 Folkehelseperspektivet (psykisk helse og uførhet i yngre alder) 

 Et stort behov innenfor boligpolitikken (økt tilgang til hensiktsmessige boliger)  

Tilrådingen til Grimstads politikere vil være å anlegge et bredest mulig perspektiv på omsorgspolitikken på 
kort og lang sikt. En bærekraftig omsorgspolitikk fram til 2040 må trekkes opp langs de linjene som er 
omtalt i avsnitt om framskrivning – ny strategi. 

De visjoner som trekkes opp for endringer må konkretiseres. Noen eksempler på spørsmål vi må finne 
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svar på:  

 Hvilke tiltak er effektive for å styrke de aller yngste, 20 år +/- sine muligheter til positiv 
livsmestring i voksen alder slik at omsorgsbehov og uførhet i ung alder unngås? 

 Hvilke tiltak kan virke for en som er 40 år i dag slik at han/hun likevel ikke melder behov for 
omsorgstjenester når alderen blir 60 og 70 år? 

 Hvordan ser verktøykassa ut når vi skal tilby dagens 60-åringer bistand med velferdsteknologi og 
tilrettelegging av boliger? 

 Hvordan kan velferdsteknologi innføres i dagens HDO’er og sykehjem, hvilken effekt vil de ha? 

 Hvordan kan kommunen, alene eller i samarbeid med private, bygge over 2-300 nye 
omsorgsboliger?  

 Hvordan kan vi kommunisere enda bedre med folket om vilkårene for å få velferdsgoder? 

1.6.2 Det politiske oppdraget til administrasjon og fag  

De funn rapporten peker på og perspektivet framover setter rammen for en politisk bestilling:  
 

 På kort sikt (fram til 2016) skal tjenestene driftes innen eksisterende rammer, men 
ressursfordelingen mellom ulike trinn i trappa skal endres i takt med at en tar ut de 
effektiviseringsmulighetene rapporten peker på. Veksten i antall brukere forventes å være innenfor 
den økonomiske rammen for uttak av effektivisering nesten helt fram til 2020.  

 Kapasitetsstyring skal realisere disse mulighetene, og det gis politisk fullmakt til administrasjon og 
fag til å gjøre nødvendige tilpasninger fortløpende, herunder reduksjon i antall sykehjemsplasser 
dersom det er mulig å få til. Antall korttidsplasser bør økes, gjerne også i HDO. Nye 
omsorgsboliger i Landvik kan være en ressurs å spille på der.  

 En bør vurdere om avlastningsplassene i rehabiliteringsavdelingen bør legges til sykehjem slik at 
rehabressurser kan frigjøres til å redusere omsorgsbehov som følge av uhensiktsmessig bolig eller 
behov for tekniske hjelpemidler/velferdsteknologi eller opptrening av ferdigheter til bedre 
egenomsorg i egne hjem (jfr Fredricia-modellen). Rehabressurser skal også ses i sammenheng med 
Samhandlingsreformen. Dagsenterdrifta skal også ses i denne sammenheng med sikte på å spisse 
måloppnåelse knyttet til egenomsorg.  

 Det ønskes framlagt en strategi for bred implementering av velferdsteknologi, både i kommunens 
bygninger og i private hjem med bistand fra kommunen. Kommunens boligsosiale planer 
koordineres med implementering av velferdsteknologi.  

 Kriterier for behovsvurdering og tildeling av tjenester ønskes framlagt til politisk behandling, 
sammen med forslag til strategi for kommunikasjon om disse temaer med befolkningen i ulike 
aldersgrupper.  

 I sammenheng med videre blankpussing av kriterier for tildeling osv hører det til å bearbeide 
opplegg for kontinuerlig utarbeidelse av styringsdata som gjør det mulig for politikk, 
administrasjon og fag å kontrollere seg selv opp mot vedtatt mål. En god målsetting kan være å 
gjøre rapporter som denne unødvendig!! 

 Det ønskes et bredt anlagt felles arbeid i prosess med politikere, fag, administrasjon, 
brukerorganisasjoner med videre for å sette under debatt den vanskelige problematikken som 
gjelder krav til egenomsorg, livsmestring, uførhet i ung alder, tidlig utvikling av omsorgsbehov 
med videre. Arbeidet har alle aldersgrupper som målgruppe og må føre fram til konkrete tiltak.  
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1.7 Avslutning 

Det har vært spennende og utfordrende å se inn i Grimstads omsorgstjenester. Jeg har gjort funn som jeg 
ikke har sett i andre kommuner før, svært positive. Så er det utfordrende å se på befolkningsutviklingen 
framover, den blir krevende å møte for Grimstad kommune. At det i tillegg er noen forhold knyttet til 
folkehelse som utfordrer gjør bildet framover til noe helt spesielt.  
 
Jeg takker for tilliten, og ønsker Grimstad kommune lykke til videre.  
 
Trondheim 02.oktober 2012 
 
Rune Devold (sign) 
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2. OMSORGSTRAPPA TRINN FOR TRINN  

2.1 Brukeroversikt totalt 

.  

        
Antall 

brukere 

Antall 
uten 
timer 

Antall 
med 
timer 

Snitt 
pleie-

tyngde 
brukere 
m/timer 

Sum 
timeverk 

Snitt t/u 
brukere 

med 
timer 

      Grimstad 1 284 367 917 2,39 7 688,5 8,4 

1     Hjemmetjen 732 196 536 2,32 4 687,0 8,7 

  1   Hjemmesykepl ute 650 193 457 2,25 3 705,4 8,1 

    1 Gr 1 Fevik 114 5 109 2,15 704,8 6,5 

    2 Gr 3 Frivoll 92 2 90 2,22 527,7 5,9 

    3 Gr 4 Frivoll 69 4 65 2,29 510,2 7,8 

    4 Gr 5 Frivoll 68 1 67 2,28 573,5 8,6 

    5 Frivoll HDO GROM 44 1 43 3,17 418,7 9,7 

    8 Brukere uten kjernetj (1.1.8) 260 180 80 1,85 748,5 9,4 

    9 Eksterne tjen. mm 3   3 3,24 222,0 74,0 

  2   Berge Gård Senter HDO 82 3 79 2,67 981,6 12,4 

    1 Hjemmetjen BG og BT 73 2 71 2,75 873,6 12,3 

    5 Vossgate bolig (8) 9 1 8 1,98 108,0 13,5 

2     Institusjoner 105   105 4,05 
    1   Feviktun (56) 53   53 4,03 
      11 Lanterna/Losen (som 14) 15   15 3,50 
      13 Svaberget/Holmen (dem 14) 15   15 4,11 
      21 Granitten/Bøkeskog (dem 2x7) 11   11 4,27 
      22 Enga/Bekkefaret (dem 14) 12   12 4,35 
    2   Frivolltun (56) 52   52 4,08 
      11 Sarita (som 10) 9   9 4,01 
      12 Silas (som 10) 9   9 4,23 
      13 Bølgen (som 8) 6   6 3,33 
      21 Ferm (dem 10) 10   10 4,59 
      22 Gullregn (dem 12) 12   12 3,74 
      23 Ress.avd demens (6) 6   6 4,54 
  3     Boliger (HDU) 85 13 72 2,64 1 698,1 23,6 

  1   Boveiledertjen 85 13 72 2,64 1 698,1 23,6 

    1 Holteveien (5) 7 1 6 3,77 603,4 100,6 

    2 Holvika avlastn (13) 14 7 7 3,98 136,0 19,4 

    3 Skoleveien (5) 5   5 3,40 153,9 30,8 

    4 Markvn(13)/Tønnevgt(5) 19   19 2,46 371,3 19,5 

    39 Eksterne tjenester (6) 6 5 1 4,72 48,0 48,0 
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    99 Andre komm tjen (1.3) 34   34 2,10 385,5 11,3 

4     Tjenester på tvers 362 158 204 1,62 999,6 4,9 

  1   Psykiatri 143 3 140 1,48 342,7 2,4 

  2   Fys/ergo 2 2         

  99   Sosial/barnevern/helsestasj mv 217 153 64 1,92 656,9 10,3 

Alle tall er i utgangspunktet fra 30.04.2012. Men det er gjort omkodinger i nødvendig omfang for å få 
fram best mulig uttrykk for omfanget av drifta.  

Tabellen omfatter alle brukere som er registrert i journalsystemet Gerica og som har aktive tjenester, 
enten i form av timetjenester der kommunens folk yter tjenester ansikt til ansikt (ATA) eller i form av for 
eksempel trygghetsalarm og liknende. Disse framgår i kolonnen ”antall uten timer”.  Antall brukere kan 
avvike fra andre oversikter som kommunen benytter. Der det ikke er avgjørende for analysen og 
konklusjoner er det ikke foretatt justering av antall brukere.  

”Snitt pleietyngde for brukere som har timer” i tabellen uttrykker et samlemål for funksjonssvikt hos 
brukerne på skala 1-5, der 1 er helt funksjonsfrisk og 5 er sterkt funksjonssvekket. ”Sum timeverk” i 
tabellen er antall timer pr uke brukerne mottar ATA-tjenester.  

Figuren viser alders-
sammensetningen. Om-
sorgssektoren var 
tidligere ansett å være 
eldreomsorg, men det 
framgår tydelig at yngre 
brukere melder seg. 49 % 
er under 67 år, og det er 
altså så vidt over 
halvparten som er over 
67 år. Gjennomsnitts-
alderen er 57 år. Dette er 
10 år lavere enn en typisk 
landkommune som Øyer 
og hele 16 år lavere enn 
en nærliggende 

kystkommune som Kragerø der snittalderen altså er 73 år.  
 
Gruppen 20-49 år i Grimstad teller i alt 224 brukere. Av disse er noe over 100 brukere av psykiske 
helsetjener, der snittalderen er 41 år.  
 
Fordelingen på kvinner og menn er som normalt for kommunene, om lag 2/3 av brukerne er kvinner.  
 
For kommunene generelt er det kritisk at inntektssystemet knytter betydelige deler av de kriteriefordelte 
inntektene til antall innbyggere over 80 år. I Grimstad er det om lag 730 innbyggere over 80 år, men det er 
bare 336 (46 %) som mottar timetjenester. Og de utgjør altså bare 37 % av brukerne totalt.  

2.2 Hjemmetjenesten inkl psykisk helse  

2.2.1 Praksis for tildeling av tjenester 

For å belyse praksis for tildeling av tjenester (nåløye) benyttes tall for antall timer/uke brukerne får i sum 

 0 - 19 år  
9 % 

 20 - 49 år  
24 % 

 50 - 59 år  
10 %  60 - 66 år  

6 % 
 67 - 69 år  

3 % 

 70 - 79 år  
11 % 

 80 - 89 år  
24 % 

 Over 90 år  
13 % 

Alle brukere med timetjenester, aldersfordeling 
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praktisk bistand (hjemmehjelp) og hjemmesykepleie/psykiatrisk sykepleie.  

Figuren framstiller 
gjennomsnittstall for 
brukerne i alt 16 

pleietyngdegrupper. 
Den forteller at 
Grimstad har en stram 
praksis, som ligger tett 
opp mot et alternativ 
som er kalt 
minstenorm. Den sorte 
kurven er en 
eksponensiell trendlinje 
for Grimstad sine tall, 
og vi ser at den legger 
seg tett på 
minstenormen. Den 
røde kurven opp-
summerer praksis i en 

rekke kommuner som ble undersøkt i et prosjekt for KS3.  

Kommunens praksis har stor betydning for hvordan hele omsorgstrappa fungerer. Og når vi 
sammenlikner Grimstad med andre kommuner viser det seg at Grimstad har en praksis som innebærer at 
hjemmetjenestens pleietyngde er høy, slik det framgår av figuren nedenfor.  

 

Vi ser at Grimstad sine brukere totalt har en samlet veiet pleietyngde på 2,1 og 2,2 når vi holder psykisk 
helse utenfor materialet. Psykiske helseplager vil normalt trekke snittet ned, fordi brukerne skårer bra på 
fysisk funksjon. Vi regner vanligvis med at pleietyngden bør ligge på 2,0 som et av mange bilder på at 
hjemmetjenesten har den riktige rollen i omsorgstrappa. Grimstad tilfredsstiller dette kravet. Det 

                                                      
3 Kostnadsbilder i omsorg, 2007 
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innebærer at fordelingspolitikken er gunstig med sikte på at det er nok ressurser til hjemmeboende 
brukere som får stor funksjonssvikt. Med dette oppnår en å bremse presset mot høyere trinn i 
omsorgstrappa, herunder heldøgns omsorgsboliger og sykehjem.  

Tabellen nedenfor viser dette tydelig. Den fordeler ressursbruk på lette, middels og tunge brukere og 
sammenlikner Grimstad med et stort antall 
kommuner med i alt over 27.000 brukere og 
noen utvalgte kommuner.  

I Grimstad legger lette brukere beslag på 29 % 
av ressursene, det er igjen 19 % av ressursene 
til tunge brukere når også middels tunge 
brukere har fått sitt. Dette er en gunstigere 
fordeling enn vi finner i totalen for alle og det 
er bare Lillehammer av de øvrige som kan 
måle seg med Grimstad. En kommune som 
Kragerø har en svært uheldig profil i dette 
bildet, undersøkelsen der ble gjort i 2010 og 
forholdene er endret siden den gang.  

Den økonomiske verdien av Grimstads høye 
effektivitet kan beregnes på flere måter. Dersom Grimstad hadde samme effektivitet som snittet av alle 
kommunene, ville lette brukere (i alt 338) vært tilført tjenester til en verdi av om lag 7,5 mill kr mer pr år, 
mens de middels tunge brukerne (i alt 124) ville fått tilsvarende mindre tjenester. Det ville ha betydd økt 
sannsynlighet for at middels tunge brukere i hjemmetjenesten søkte seg oppover i omsorgstrappa, altså til 
HDO eller sykehjem. For hver bruker dette eventuelt skulle gjelde, ville merkostnaden for kommunen 
vært kr 50-75.000,-. Et tenkt tilfelle der 20 % av de middels tunge brukerne (25 brukere) hadde søkt og 
fått HDO i stedet for hjemmetjeneste ville altså betydd merkostnader på 1,25 – 1,9 mill kr pr år med 
Grimstads kostnadsnivå. Dersom en tenker seg at kostnadsnivået i HDO var som snittet for alle ville 
merkostnadene blitt 4-5 mill kr pr år.  

En kan også tenke seg at den økonomiske rammen for hjemmetjenesten ville økt med 7,5 mill kr for å få 
kapasitet til å yte mer tjenester til brukere lette behov (i tråd med praksis for alle kommuner). Men; dette 
ville altså være folk som strengt tatt greier seg selv (slik de faktisk gjør i Grimstad).   

Grimstad sin fordelingsprofil (gode effektivitet) er vanskelig å praktisere, blant annet fordi den innebærer 
å utfordre brukernes forventninger, krav til egenomsorg med videre. I en faglig og politisk kontekst er det 
et kritisk krav til politisk ryggdekning til de avgjørelser som tas i Bestillerenheten. Publikums krav vil ofte 
være å få den hjelp de selv mener seg berettiget til, men det er altså kommunen som har siste ordet når 
behovet skal vurderes. Lover og forskrifter gir brukerne krav på tjenester, men sier ikke noe om hvilke og 
hvor mye.  

Grimstad har ikke et samlet sett av kriterier som skriftlig beskriver den policy som faktisk gjelder for 
hjemmetjenesten. Se eget avsnitt om organisasjon, saksbehandling.  

2.2.2 Økonomiske rammer og produktivitet i hjemmetjenesten  

Hvordan ligger Grimstad an i forhold til andre kommuner når det gjelder kostnader pr bruker? Vi ser på 
lønnskostnader til turnuspersonalet fratrukket sykelønnsrefusjon.   

Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg

Hjemmetjenester: fordelingprofil andel ressursene i L M T

Kommune Lette Middels Tunge

Alle (n=27114) 46% 35% 19%

Grimstad
29% 53% 19%

Lillehammer 28% 47% 26%

Kragerø 69% 27% 4%

Stjørdal
46% 39% 16%

Steinkjer
47% 38% 15%
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Figuren illustrerer totale 
årskostnader til lønn knyttet 
til produksjon av ATA-tid 
og sammenlikner med alle 
kommuner vi har tilsvarende 
tall for. Tallene inkluderer 
psykisk helse. Grimstad (kr 
86.944,-) ligger jevnt med 
snittet for alle (kr 84.835,-).  

Derimot ligger Grimstad 
lavere med kostnadene til de 
som har lette funksjonstap 
(kr 35.684,-), der de øvrige 
har kr 51.005,-. Dermed er 
det mer ressurser til å yte 

mer tjenester til brukere med middels funksjonstap. Grimstad bruker kr 179.361,- til denne gruppen, det 
er knappe 12 % høyere enn hos de andre. Utgiftene til tunge brukere i Grimstad ligger jevnt med snittet 
for de andre, i overkant av kr 340.000,-.   

For å belyse produktivitet undersøkes hvordan de økonomiske rammene passer med aktivitetsnivået. I 
dette berøres forholdet mellom direkte tid (ATA-tid) og indirekte tid som for eksempel tid til 
dokumentasjon, møter, reiser osv. Nedenfor ser vi på rene hjemmetjenester, og holder psykisk helse 
utenfor fordi de har andre arbeidsmønstre.  

Den samlede lønnsrammen for ATA-produksjon, ekskl. brukerstyrte personlige assistenter var på 37,9 
mill kr i 2011. Den skal også dekke indirekte tid. Grimstad kommune benytter gjerne en modell for dette 
som tilsier et forhold mellom direkte/indirekte tid på 60/40 % og knytter dette til 
finansiering/budsjettberegning.  

Hjemmesykepleie vil trenge mer indirekte tid enn hjemmehjelp, blant annet på grunn av ulikheter i krav til 
dokumentasjon, kontakt med andre deler av hjelpeapparatet med videre. I Drifts- og ressursanalyser er det 
derfor vanlig å estimere 60 % direkte tid for hjemmesykepleie og 80 % for hjemmehjelp, totalt estimeres 
krav til om lag 65 % til direkte tid. Mye avhenger av reisetid og et par andre forhold som alltid teller inn, 
herunder krav til 2 til å utføre tjeneste på grunn av tunge løft, personalsikkerhet med videre. Når det er 
korrigert for disse forholdene bør direkte tid ligge på om lag 80 % slik at det står igjen 20 % til 
dokumentasjon, møter, opplæring osv.    

I Grimstad har vi korrigert for i alt 253 timer/uke reising. I tillegg er det korrigert for i alt 48 timer pr uke 
som medgår til utrykning på trygghetsalarmer og telefonvakt med videre. Ut over dette har vi korrigert for 
i alt 17,5 timer/uke til gjøremål knyttet til brukere som ikke har ATA-tid, men som likevel skal ha kontakt 
med tjenestene. Vi har da korrigert for det spesielle ved lokale forhold, og står igjen med standard krav til 
indirekte tid knyttet til dokumentasjon, møter, opplæring osv. Når dette er gjort viser analysen at 
hjemmetjenesten i Grimstad har om lag 24 % ramme for indirekte tid, mot kravet på 20 %. Forskjellen er 
altså på 4 % -enheter, tilsvarende om lag 1,5 mill kr av rammen på 37,9 mill kr.  

Alt i alt ser vi da at budsjettrammen treffer ganske godt samlet sett, tjenestene har litt mer å rutte med enn 
strengt tatt nødvendig.   

84 835 
51 005 

157 945 

343 684 

86 944 

35 684 

179 361 

342 001 

Totalt Lette f.tap Middels f.tap Tunge f.tap 

Hjemmetjenesten - årskostnader (lønn) pr 
bruker etter grad av funksjonstap 

Hjtj alle kommuner (n=27 114) Hjtj Grimstad (n=485) 
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I neste figur ser vi på hvordan dette fordeles på de ulike gruppene. Snittet for alle er betegnet som 
Alle/100 %. De enkelte gruppene 
er så vist med hvor stor andel av 
100 % de har. Under 100 % betyr 
at gruppen er underfinansiert og 
det gjelder gruppe 1, 3 og 5. 
Gruppe 4 er overfinansiert, og har 
119 % av det den burde hatt i 
ramme.  

Leder av hjemmetjenesten 
opplyser at drifta av gruppene ses 
under ett og at ressurser flyttes 
mellom gruppene. Dermed får 
ikke skjevfordelingen kritiske 
utslag. På generelt grunnlag 
understrekes av dersom skjev-
fordelingen skyldes uønskede 
arbeidsmønstre, uheldig arbeids-
miljø, sykefravær, svak ledelse 

eller liknende bør det ryddes opp i dette. Vi har ikke gjort undersøkelser av dette og har altså ikke 
observasjoner å bygge på.  

Gruppenes (turnusenes) størrelse kan ha betydning for produktivitet. Små turnuser er mer sårbare for å 
kunne møte plutselige endringer i arbeidsmengde på grunn av skiftende brukerbehov, sykefravær osv.  

Antallet brukere og sum produksjon som turnusen skal dekke er avgjørende. I Grimstad er bildet slik 
tabellen viser:  

Gruppe 

Antall 
brukere 

totalt 

Brukere 
uten 
timer 

Brukere 
med 
timer 

Produksjon 
ATA-tid 

Årsverk 
ATA-tid 

Gr 1 Fevik 114 5 109 369,8 10,4 

Gr 3 Frivoll 92 2 90 320,7 9,0 

Gr 4 Frivoll 69 4 65 247,7 7,0 

Gr 5 Frivoll 68 1 67 329,3 9,3 

Brukere uten kjernetjenester (ATA) 260 246 14 22,5 0,6 

 

Turnusene skal reflektere en naturlig måte å inndele kommunen geografisk for å sikre god ledelse og gode 
arbeids- og kjøremønstre. Gr 1 Fevik har en turnus som er tilpasset Fevik som geografisk sone. De øvrige 
knyttes til Frivoll, og de har en størrelse som grenser mot noe smått. På den annen side har både gruppe 3 
og 5 høy produksjon og antall årsverk ATA-tid, så bildet jevner seg litt ut. Alt i alt: hvis det er mulig og 
geografisk greit bør en kanskje vurdere om antall grupper kan reduseres til enten 3 eller 2.    

Brukere uten kjernetjenester (har trygghetsalarm, matombringing og liknende) er spredt over hele 
kommunen, og får sin oppfølging fra de ulike gruppene. Vi har ikke hatt mulighet til å fordele dem, men 
antar at de er noenlunde jevnt fordelt.  

2.2.3 Psykisk helse 

Den statlige opptrappingsplanen er over, og kommunen står nå fritt til å utvikle tjenesten etter eget ønske. 
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Grimstad har valgt å satse videre, og normalbemanningen vil nå utgjøre 7,4 årsverk, inkl fagleder. 6,3 
årsverk er sykepleiere/psykiatrisk sykepleiere. I tillegg kommer mannskap knyttet til et tilbud som 
benevnes ”Grønn omsorg” der brukerne får tjenester knyttet til et gårdsbruk.  

Datagrunnlaget for disse brukerne er noe svakt. Journalopplysningene oppdateres ikke rutinemessig, men 
det er gjort en innsats i forkant av analysearbeidet. Sannsynligvis er tjenester i form av hjemmehjelp 
underrapportert. Disse betegnes miljøtjenester og utgjør 1,1 årsverk av bemanningen.  

Normalt skal brukerne av psykiske helsetjenester skåre på kognitiv funksjonssvikt, mens de fleste har god 
fysisk mestring. Dermed vil samlemålet bli lavt, og som vi ser av tabellen er alle brukerne i gruppe 1-7 
(altså ingen i gruppe 8-16). I tillegg til de som vises i tabellen kommer om lag 20 som psykisk helse har 
sammen med hjemmetjenestegruppene, og som er talt opp der.  

  
Pleietyngdegrupper 

 Antall/emne Total 1 2 3 4 5 6 7 

Antall brukere 143 42 46 28 15 6 4 2 

Antall uten timer 3 2 
   

1 
  Antall med timer 140 40 46 28 15 5 4 2 

Gjennomsnittlig antall timer 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,4 2,1 

  

Brukerne får vurderingsbesøk av Bestillerenheten sammen med psykiatrisk sykepleier.  

Typisk tjenesteyting til brukerne er at de har tilbud om en times samtale hver eller annenhver uke. Ellers 
er det noen som har hjemmehjelp (miljøtjeneste). Det arrangeres også gågruppe i regi av miljøtjenesten. 
Det brukes kapasitet tilsvarende 20 % stilling i skolehelsetjenesten som forebyggende tjeneste uten at det 
fattes vedtak i bestillerenheten. Det samme gjelder et tilbud til yngre mødre som mottar tjenester via deres 

kontakt med helsestasjonen.  

 Rekrutteringen av brukere til 
psykisk helsehjelp er annerledes 
enn i øvrige tjenester, blant annet 
ved at brukerne er yngre. 
Gjennomsnittsalderen for de 143 
brukerne er 41 år. Figuren viser 
fordelingen på aldersgrupper. Den 
dominerende gruppen er 20-49 år, 
mens det er bare spredte 
forekomster under 20 år og over 60 
år. Dette henger sammen med at 
eldre brukere med psykiske plager 
gjerne overføres hjemmetjenestene, 
og får helhetlige tilbud der. Dette 

utfordrer kommunene i stadig større grad fordi disse brukerne møter alderdommen med en blanding av 
psykiatri og geriatri (psykogeriatri), noe som kan kreve særlig kompetanse.  

Kjønnsfordelingen derimot er den samme som for de øvrige tjenestene, ca 2/3 er kvinner.  

2.2.3.1 Økonomisk ramme i psykisk helse 

Arbeidsmønsteret for ATA-tjenester innebærer samtale med brukeren. I tillegg ytes det tjenester som er 
tett på å være ATA-tjenester, gjerne knyttet til kontakt med brukers nettverk, fastlege, ulike 

 0 - 19 
år  

2 % 

 20 - 49 år  
69 % 

 50 - 59 år  
19 % 

 60 - 
66 år  
7 % 

 70 - 79 år  
3 % 

Brukere innen psykisk helse, 
aldersfordeling 



RUNE DEVOLD AS  –  STYRINGS DATA FOR OM SO RG  

0904  GRI MSTAD KOMMUNE –  DRIFTS -  OG RESSURSANALYSE -  2012 

23 

 

samarbeidende tjenester med mer. Disse tjenestene blir gjerne ikke registrert gjennom eksplisitte 
vedtak, og blir derved en del av indirekte tid. Når vi korrigerer for dette (30 timer/uke), reisetid (40 
timer/uke), gjøremål knyttet til brukere uten kjernetjenester (13 timer/uke) samt tidsbruk i 
skolehelsetjenesten framkommer at den økonomiske rammen (kr 4.251.000,- i 2011) er om lag passe, med 
et forhold mellom direkte og indirekte tid etter korreksjoner på ca 85/15 %. Sammenliknet med de 
ordinære hjemmetjenestene (se ovenfor) har psykisk helse en økonomisk ramme som er litt mindre 
romslig enn det hjemmetjenestene har. På den annen side har psykisk helse en del friere rammer for 
planlegging av tjenestene og kan gjøre daglige tilpasninger i noe større grad enn hjemmetjenestene.  

Alt i alt har psykisk helse riktig økonomisk ramme ut i fra de oppgaver de løser.  

2.3 Heldøgns omsorgsboliger (HDO) 

Kriteriet for å kunne være HDO er at tjenester og nattevakt er tilgjengelig innen 10 minutter. Dette 
kriteriet er oppfylt for Frivoll/GROM, Berge gård og Vossbakke. Til sammen er det 126 plasser ved disse 
HDO’ene. Tabellen viser brukerne fordelt etter funksjonsnivågrupper.  
 

Grimstad Pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært hjelpetrengende) 

Heldøgns 
 

Lette Middels Tunge 

omsorgsboliger Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

HDO totalt 
                 Antall brukere 126 3 4 4 14 15 14 15 9 10 8 7 6 7 4 4 2 

Antall timer/uke 10,3 0 3 3 3 5 6 7 9 14 18 19 18 12 30 15 32 

Snitt pleietyngde 2,85 
                Frivoll (GROM) 

                 Antall brukere 44 
 

2 1 1 1 3 9 3 6 2 3 5 5 2 1 
 Antall timer/uke 9,4 

 
4 2 0 4 6 6 8 8 14 22 13 10 18 11 

 Snitt pleietyngde 3,17                 

Berge gård                  

Antall brukere 82 3 2 3 13 14 11 6 6 4 6 4 1 2 2 3 2 

Antall timer/uke 10,7 0 2 3 3 5 7 10 10 22 19 17 44 17 42 17 32 

Snitt pleietyngde 2,75                 

Vossgate                  

Antall brukere 9 1 1  3 3  1          

Antall timer/uke 6,4  2  3 6  22          

Snitt pleietyngde 1,98                 

  
Vossbakke har brukere fra psykisk helse. Øvrige disponeres innen eldreomsorg.  
 
Når vi drøfter HDO som del av omsorgstrappa er vi særlig opptatt av å se om boligene benyttes som 
omsorgspolitisk virkemiddel, eller om det er innslag av tildeling som boligpolitisk virkemiddel. 
 
Når det gjelder Vossbakke er det lite å si på tildelingene. De som bor der og har tjenester tilfredsstiller 
allmenne kriterier. Pleietyngden er lavere enn for de øvrige, det er normalt og slik det bør være, jfr 
merknad under avsnitt om psykisk helse foran. Alderen er 42 år i snitt, ingen brukere er over 60 år.  
 
Figuren nedenfor oppsummerer hvordan Grimstad ligger an sammenliknet med andre kommuner med 
hensyn pleietyngde. Samlet veiet pleietyngde i Grimstad er 2,85. Frivoll har 3,17 og Berge gård har 2,75 og 
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Vossgate 1,98. Det er vanlig å tenke at snittet for drift av HDO samlet bør ligge rundt 3,0 eller høyere. 
 

 
 
 
   
Som vi ser er Grimstad i det øvre sjiktet, men det mangler noe på å ha en pleietyngde på snitt 3,0. Det 
forventes at Både Frivoll og Berge gård gradvis vil få tyngre brukere etter hvert som nye tildelinger skjer 
etter strengere praksis. Vossbakkes brukergrunnlag ligger innenfor psykisk helse, det er normalt at 
pleietyngden skal ligge lavere der.  

2.3.1 Årskostnader pr bruker i HDO 

Jfr tabellen ovenfor som viser antall brukere med fordeling på pleietyngdegrupper kan vi summere at 31 
brukere har lette funksjonstap når 
vi ser bort fra Vossbakke. Nedenfor 
skal vi beregne den økonomiske 
effekten av at disse har tilbud i 
HDO i stedet for i 
hjemmetjenesten, men først ser vi 
på gjennomsnittskostnader for 
brukere med HDO i Grimstad.  
  

Tallene viser at Grimstad driver 
kostnadseffektivt, og betjener 
brukere i alle grupper med lavere 
kostnader pr bruker enn alle vi 
sammenlikner med. Totalen ligger 
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Funksjonsnivå i HDO, kommunesammenlikning 
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172 118 

347 608 

668 143 

226 475 
74 556 
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417 834 

Totalt Lette f.tap Middels f.tap Tunge f.tap 

HDO, årskostnader (lønn) pr bruker etter 
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HDO alle komm (n=1722 brukere) 

HDO Grimstad  (n=126) 
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på knapt ¼ mill kr pr bruker, og det er betydelig lavere enn de øvrige (0,4 mill kr, 75 % høyere enn 
Grimstad). Grimstad ligger lavere enn de øvrige i alle grupper når det splittes opp etter grad av 
funksjonstap. Konklusjonen på dette er at uansett om vi ser et innslag av tildelte heldøgns omsorgsboliger 
til brukere som ikke trenger det, så drives det kostnadseffektivt.  

2.3.2 Økonomiske rammer og produktivitet 

Men det er forskjell på GROM og Berge Gård. Vi forventer større andel direkte tid i HDO enn i 
hjemmetjenestene fordi reisetid minimeres. På den annen side sliter HDO-drifta ofte med at god 
tilgjengelighet på hjelp innebærer at brukerne for eksempel utløser alarmer oftere enn strengt tatt 
nødvendig, eller at det forventes og gis mer tjenester og service enn det som faktisk ligger i det 
forvaltningsvedtaket som er gjort. Typisk kan dette gjelde i forbindelse mer måltider.  

Beregninger vi har foretatt viser at den økonomiske rammen ved Berge Gård er noe knapp og at rammen 
for GROM er noe raus. Pr ATA-time har Berge gård om lag 25 % mindre å rutte med enn 
hjemmetjenestene, som til gjengjeld har noe å gå på. Tilsvarende har GROM om lag samme 
ressursmengde bak hver ATA-time som hjemmetjenestene, altså noe å gå på (om lag 25 % mer enn Berge 
Gård). I kroner utgjør dette behov for å justere rammene med 1-1,25 mill kr mellom Berge Gård og 
GROM. Det er korrigert for at Berge gård bare har delansvar for 3 brukere fra Boveiledertjenesten, som 
leverer om lag 30 timer/uke (knapt årsverk) praktisk bistand og sykepleie som altså er registrert på Berge 
gård.   

I drøftelsene har aktørene på Berge Gård og GROM kommentert tallene slik at Berge Gård kjenner seg i 
igjen i knapphetsbildet, mens GROM mener det er knapt også der. Dette begrunnes blant annet med at 
oppgaver i avdeling Bølgen utføres med folk fra GROM ut over det som er forutsatt (felles turnus), og at 
de har mye ekstra blant annet under måltider og alarmer. GROM anfører at de for 2012 har bedt om 19,5 
årsverk og at de fikk 16,72 årsverk, inkl nattevakt, Bølgen, dagsenter og ledelse. Det anføres et større 
behov som følge av hjelp under matservering (1,5 årsverk) og alarmer (2,3 årsverk) + korreksjon for 
aktivitetsvekst (0,6 årsverk).   

Det er vanskelig å overskue alle disse detaljene fordi de går på utsiden av vedtak som foreligger om de 
tjenester faktisk skal ytes, samt at de bidrar til tilsløring av faktiske forhold. Det anbefales på det 
sterkeste å holde fast ved at HDO-drift skal baseres på enkeltvedtak om tildeling av tjenester 
som for hjemmetjenester. Det som er gitt av økonomisk ramme skal ses opp mot det som skal ytes av 
tjenester, til forskjell fra sykehjem der en har en grunnbemanning og tillegg for pleietyngde uten at det 
foreligger vedtak om tjenester som skal ytes.  

Felles turnus og ansvar for GROM og Bølgen må enten avvikles eller klargjøres for 100 % innlemming i 
HDO-drifta, evt defineres som sykehjem. Slik det framstilles er ikke Bølgen et sykehjemstilbud, men 
brukerne har sykehjemsvedtak. Dersom avdelingen er lite egnet for den drifta som foregår bør den legges 
ned og brukerne overføres til sykehjem. Dersom brukerne skal være aktuelle for nytt tilbud i Landvik må 
det skje en formell status/endring av vedtak, fra sykehjemstilbud til boligbasert tilbud.    

2.3.3 Økonomiske konsekvenser av målt effektivitet 

31 brukere har lette funksjonstap når vi ser bort fra Vossbakke. Dette representerer en svekkelse av 
effektiviteten i bruk av omsorgstrappa, i det vi forutsetter at heldøgns tilbud skal forbeholdes brukere 
med større behov enn de vi finner i den lette gruppen. Når vi sammenlikner den lette gruppen med tilbud 
fra hjemmetjenesten med den samme gruppen med tilbud i HDO er forskjellen i årskostnader på kr 
74.556 – kr 35.684=kr 38.872. Beregnet på 31 brukere blir dette et effektivitetstap på 1,2 mill kr/år.  
 
Effektivitetstapet har også en annen virkning som kan være mer alvorlig. De plassene i HDO som er 
opptatt av brukere med lette behov er blokkert for brukere i hjemmetjenesten som har store behov. 
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Hjemmetjenesten har i alt 23 brukere med store behov, de mottar hjemmetjenester til en samlet 
årskostnad på 7,86 mill kr. Når/hvis disse brukerne ikke lenger ser seg i stand til å bo hjemme vil 
alternativet være sykehjem, fordi HDO-plassene er opptatt. Dette representerer en potensiell merkostnad 
for Grimstad kommune. Dersom de hadde fått plass i HDO ville årskostnaden vært kr 417.834 x 23 = kr 
9.610.182,-, altså bare 1,74 mill kr mer enn i hjemmetjenesten. Når alternativet blir sykehjem beregnes en 
forskjell mellom en tung bruker i HDO og en sykehjemsplass å være kr 876.4024 - kr 417.834 = kr 
458.568. Beregnet for 23 brukere utgjør dette en verdi på kr 10,5 mill kr, som altså er verdien på et 
potensielt effektivitetstap dersom brukerne faktisk må flyttes fra hjemmetjenesten. 
 
I tillegg må vi ta i betraktning at ytterligere 31-23=8 plasser i HDO er blokkert for eventuelle brukere med 
middels behov som bør få tilbud i HDO i stedet for hjemme. I denne gruppen vil det normalt være en del 
med gryende/middels utviklet demens som ikke ser seg i stand til å bo hjemme, eller at pårørende ikke 
lenger tør å ta ansvaret. Dersom de 8 plassene i HDO var ledig, ville tilbudet kunne gis i HDO for kr 
224.298 pr år, mot kr 179.361 i hjemmetjenesten. En differanse på bare kr 44.937 x 8 = kr 359.496. Men 
alternativet blir også her innleggelse i sykehjem der effektivitetstapet er kr 876.402 – kr 224.298 = 652.104 
x 8 plasser = 5,2 mill kr.  
 
Til sammen påvises et effektivitetstap med en potensiell verdi på 10,5 mill kr + 5,2 mill kr = 15,7 mill kr 
ved at HDO-plasser er tildelt brukere med middels behov.  
 
Hva kan vi bruke denne informasjonen til? Konsekvensen av effektivitetstap er at behovene må 
dekkes andre steder, ofte til høyere kostnad. På den annen side kan det aldri forventes en så 
strømlinjeformet omsorgstrapp og topptrimmet anvendelse at en har akkurat passe kapasitet til en hver 
tid og at tildeling av plasser er optimal hele tiden. Den informasjon som framkommer er best egnet til å 
betrakte Grimstads kapasitet i omsorgstrappa fra en makro perspektiv og ditto betrakte praksis for 
tildeling av HDO som et velferdsgode som det er knapphet på. Konsekvensen pr i dag er at det egentlig 
ikke er mangel på HDO-kapasitet, men det virker slik på grunn av praksis for tildeling av plass. Dermed 
forklares også mye av det presset en føler mot sykehjem.  
 
Ideelt sett er det slik at det burde skje en stor rokade der hjemmetjenestene fikk avlastning med 1-2 dusin 
tunge brukere som fikk tilbud i HDO, mens et tilsvarende antall gikk andre veien. Det er imidlertid 
umulig i virkelighetens verden. Alternativet da er å avvente frafall innen HDO, og tildele ledige plasser der 
til brukere som har større behov, alternativt disponere plasser til korttidsopphold inntil en har brukere 
som adekvate behov. 

2.3.4 Nytt tilbud i Landvik – hvilke brukere, driftsform?  

Et nytt tilbud bygges nå i Landvik, med kapasitet til 2x8=16 brukere. Boligene tilpasses for drift som 
bokollektiv. Leilighetene har ikke kjøkken, det legges opp felles løsninger. Spørsmål er stilt om hvordan 
analysen kan bidra til definering av brukergrupper for dette tilbudet, og hva slags drift en bør legge opp 
til.  
 
Svaret er ikke lett å gi. I utgangspunktet er det ikke kapasitet på toppen av omsorgstrappa som er knapp 
faktor pr i dag. Det beste rådet i dagens situasjon er å ta i bruk Landvik til korttidsplasser/avlastning til 
brukere som har hjemmetjenester og som kan nyttiggjøre seg nattevakt fra hjemmetjenesten. Det 
forutsettes at velferdsteknologi tas i bruk. Uansett tilrås å legge drifta inn som del av hjemmetjenestens 
turnus og unngå separat turnus for Landvik, hvilket ville blitt svært kostbart.  

  

                                                      
4 KOSTRA Korrigerte brutte driftsutgifter pr plass i institusjon 
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2.4 Rehabilitering 

Ved Berge Gård er det en rehabiliteringsavdeling med i alt 12 plasser, der 4 omtales som rendyrket for 
rehabilitering, mens 8 anses som avlastningsplasser. Denne kapasiteten er viktig i grenselandet mellom 
institusjonstjenester og hjemmetjenester, og kan være en god bidragsyter til Samhandlingsreformen der en 
av hovedideene er at kommunen skal ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus med relevante 
oppfølgingstilbud. Fyller rehab-avdelingen disse rollene? 

2.4.1 Typisk tilbud og kostnader 

Vi undersøker avdelingen ved å se på typiske trekk ved tilbudet, økonomien og kjennetegn ved brukerne.  

Vi har sett på brukerne totalt over 2 perioder, 1.okt-31.12.2011 (12 uker), og 1.feb – 20-april 2012 
(nesten12 uker). I alt var det 63 brukere som hadde tilbudet i løpet av disse periodene. 3 brukere fra første 
periode var død innen utgangen av periode 2. 3 brukere hadde tilbud i begge periodene, ellers var alle 
brukerne i periode 2 ”nye” i forhold til periode 1.  

Bevegelse fra 4.kvartal 2011 til utgangen av 1. kvartal 2012 viser at i alt 10 brukere er enten død (3) eller 
har havnet på sykehjem (7) etter å ha mottatt rehabtjenester i 4.kvartal 2011. Det er i alt 28,6 % av alle 
som hadde tilbudet i 4. kvartal 2011. 

Typisk gis tilbudet til brukerne i 3-6 uker med visse variasjoner alt etter brukerens tilstand og behov, samt 
potensialet for rehabilitering. Av i alt 63 brukere er det kun 8 (13 %) som har fått tilbud i 2 perioder. 
Ingen har fått tilbudet i mer enn 2 perioder.  

Tilbudet med hensyn til pleie er at bemanningen er 4 på dag på 3 ukedager, og 3 på dag på to ukedager. 
Kvelder og helg er bemanning 2 pleiere. Selve rehabiliteringstilbudet ytes av fysio/ergoterapeuter med ½ 
time pr bruker pr dag, mandag – fredag. Dette er finansiert over helsebudsjettet (altså utenfor 
pleie/omsorg).  

Drifta koster (kostnader til personell med pasientoppgaver/turnus) om lag 5 mill kr/år. Pr plass er 
kostnaden kr 415.000,- pr år. Et typisk opphold på 24 dager koster altså rundt kr 20.000,- ekskl. 
administrasjon og driftsutgifter med mer. Når vi legger til ledelse, nattevakt, og kostnadene knyttet til 
fysio/ergoterapi blir samlet kostnad om lag 7 ¼ mill kr, tilsvarende om lag 0,6 mill kr pr plass.  

Regnskapet skiller ikke mellom aktivitetene rehabilitering og korttidsopphold/avlastning,  vi kan altså ikke 
beregne disse separat.  

Den undersøkte perioden er på om lag 24 uker med en estimert regnskapsmessig kostnad på 3,5 mill kr. 
Det var i alt 63 brukere som fikk tilbud i denne perioden, hvilket tilsier om lag kr 40.000 pr bruker gitt at 
hver enkelt hadde tilbud i 4 uker, døgnprisen pr bruker medregnet 365 driftsdøgn er kr 1140,-. Antallet 
driftsdøgn er lavere enn estimert på grunn av stengning i ferier og høytider, dette er ikke undersøkt 
nærmere i denne omgang. Tallene har svakheter også fordi vi mangler fordeling på oppholdenes lengde 
med videre, og ikke minst fordeling på rehabilitering og avlastning som skal ha ulike kostnadsnøkler.      

2.4.2 Kjennetegn ved brukerne 

Det er om lag like mange kvinner som menn, hvilket er atypisk for omsorgstjenester generelt der 2/3 av 
brukerne er kvinner.  

Aldersfordelingen framgår av kakediagrammet. Snittalderen er 79,5 år. Ingen brukere er under 50 år. Den 
største gruppen er 80-89 år og 70-79 år, til sammen utgjør disse 71 %. Det er altså en tydelig 
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eldreomsorgsprofil.  

 

Hvordan er brukernes pleietyngde (funksjonsnivå)? Samlet veiet pleietyngde er 2, 76 (skala 1-5).  

 

Som den nederste figuren viser er det brukere av alle kategorier fra godt fungerende (gr 1) til svært 
pleietrengende (gr 15). Ingen i gr 16. Det er en viss opphopning av brukere i mellomsjiktet mht 
pleietyngde.  

2.4.3 Hvilke andre tjenester ut over rehabilitering har brukerne?  

Når de er på rehabilitering mottar de komplett tilbud der, men når de er hjemme kan de ha andre 
tjenester. Tabellen forteller at i alt 16+1=17 har praktisk bistand, 11 har dagsenter, 29 har trygghetsalarm 
(mange har dette som eneste tjeneste). 42 har hjemmesykepleie, til dels med svært høye timetall pr uke. 
Ellers er det spredte forekomster av BPA, støttekontakter, omsorgslønn med videre.  
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Tjeneste 
nr Betegnelse 

Antall 
brukere Timer/uke 

Snitt 
timer/uke 

1   Praktisk Bistand 16 23 1,4 

2   Praktisk bistand opplæring 1   0,0 

3   Brukerstyrt pers. ass. 1 9 9,0 

4   Dagsenter 11 144 13,1 

5   Matombringing 1     

6   Trygghetsalarm 29     

7   Avlastning 2 42 21,0 

8   Avlastning i inst. 1     

9   Støttekontakt 3 14 4,7 

10   Institusjon/HDO 1     

11   Omsorgslønn 3 12 4,0 

12   Omsorgsbolig 3     

13   Annen bolig 7     

14   Tvang skadeavvergende       

15   Sykepleie 42 507 12,1 

16   Rehabilitering       

17   Dagopphold       

18   KO-Utredning/beh.       

19   KO-Rehabilitering       

20   Annet korttidsopp. 1   0,0 

21   Langtidsopphold 6   0,0 

22   Nattopphold       

23   Tvang planlagt 1     

24   Tvang helsehjelp       

 

 

Figuren forteller at brukerne i snitt har 12,1 timer bistand pr uke (summen av ATA-tjenester, dagsenter, 
avlastning med videre). Dette er ikke ulikt snittet for ATA-tid som sykehjemsbrukere mottar5. I gruppe 1 
                                                      
5 ”Ressursene følger bruker i sykehjem” Rapport til Sosial- og helsedirektoratet des 2006, Trondheim kommune/Sintef/Rune Devold AS. 
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Brukere med rehabilitering - antall timer annen 
bistand pr uke.  
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er det noe støy i dataene som hindrer tydelig tolkning. For øvrig vises store variasjoner og svakt 
samsvar mellom pleietyngde og bistand, ulikt bildet vi ser for hele hjemmetjenesten. I tillegg er det stor 
spredning innenfor de fleste pleietyngdegruppene. Dette er forventet, fordi rehabiliteringsgruppen av 
brukere er mindre homogent sammensatt, med større variasjoner i bistandsbehov som ikke fanges opp av 
pleietyngdemålingen.  

2.4.4 Andre opplysninger 

Alle unntatt en bruker bor alene, men 54 av 63 har likevel tilgang til privat hjelp. Kakediagrammet viser at 
rundt 1/3 av brukerne har tilgang til privat hjelp i inntil 3 timer/uke. 22 % har privat hjelp inntil 3-9 
timer/uke, mens 26 % har privat hjelp mer enn 15 timer/uke.  

 

I underkant av 1/3 av brukerne bor i uhensiktsmessig bolig.  

IPLOS registrerer også brukerne i forhold til mulighetene for deltakelse i arbeid, kultur og fritid. Den 
aktuelle gruppen har stort sett ikke arbeid og tabellen forteller noe om behov for bistand og transport i 
forhold til kultur/fritid.  

Type bistandsbehov 
Antall 

brukere 

Behov for bistand vedr org/kultur/fritid 22 

Mottar bistand vedr org/kultur/fritid 8 

Udekket behov for bistand vedr org/kultur/fritid 15 

Behov for transport org/kultur/fritid 27 

Mottar transport org/kultur/fritid 9 

Udekket behov for transport org/kultur/fritid 19 

 

I alt 22 har behov for bistand for å kunne delta og 27 har behov for transport i den forbindelsen. 15 har 
udekket behov for bistand, 19 har udekket behov for transport.  

2.4.5 Resultater 

IPLOS registreres med innleggelse og utskrivning, men tallene benyttes ikke i drifta. De kunne belyst 
pasientenes framgang som følge av oppholdet. I mangel av framlagte dokumenterte resultater må vi se 
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inntil 3t 

33 % 

Privat hjelp 3-9t 
22 % 

Privat hjelp 9-
15t 
8 % 

Privat hjelp 
over 15t 

26 % 

Privat 
hjelp 

ukjent 
omfang 

11 % 
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etter andre ting.  

En ikke ubetydelig andel (28 %) av brukerne i 4.kvartal 2011 var enten død eller på sykehjem i neste 
periode. Dette resultatet må drøftes. Er det forenlig med krav til at pasientene skal ha 
rehabiliteringspotensial? I den grad svaret er nei betyr det bruk av et høykompetent tilbud til høy kostnad 
uten at det utløser ønskede samspillseffekter med hjemmetjenesten. Dersom en sier at rehab-oppholdet 
forsinket sykehjemsbehovet teller det positivt som samspillseffekt mot sykehjem, uten at inntil 3 
måneders forsinkelse kan tillegges avgjørende vekt. Aktørene bekrefter at det forekommer vedtak om 
opphold ved rehabiliteringsenheten i påvente av ledig sykehjemsplass.  

Det er god spredning i pleietyngde på brukerne. 12 brukere har lette funksjonstap. Om lag halvparten (32) 
av oppholdene er gitt brukere med middels funksjonstap, ytterligere 14 er gitt brukere med tunge 
funksjonstap. Alt i alt er dette en forventet og gunstig spredning, fordi det ikke er pleietyngden i seg selv 
som skal telle, men rehabiliteringspotensialet.  

Avsnittet om hvilke andre tjenester brukerne hadde, bærer også bud om spredning, fra begrenset behov 
for tjenester til omfattende. Dette er med på å sannsynliggjøre samspillseffekter mot hjemmetjenestene.   

2.4.6 Oppsummering om rehabilitering 

I Grimstads situasjon er gruppen av mottakere av rehabilitering viktig å se på fordi de representerer et 
stort potensial for kunne styrke muligheten til fortsatt å ha tilbud i eget hjem i eventuelt kombinasjon med 
korttidsopphold. Samtidig er de et stort potensial for at disse brukerne melder seg i sykehjemskøen. I 
drøftingen av strategiene er det viktig å ha en klar formening om hvilken rolle rehabtjenesten skal ha i 
helheten for nettopp å bidra til at omsorgstrappa fungerer mest mulig effektivt.  

Ovenfor har vi konstatert  

 klar eldreomsorgsprofil,  

 pleietyngden totalt er 2,76,  

 knappe 1/3 av brukerne havner på sykehjem eller er død innen 3 måneder etter å ha mottatt 
tilbudet (3/4 bor fortsatt hjemme 3 måneder etter oppholdet),  

 et fåtall mottar mer enn ett opphold,  

 påfallende mange har tilgang til brukbart med privat hjelp selv om de bor alene 

 vi har ikke fått framlagt klare roller for rehabiliteringsavdelingen i forbindelse med 
Samhandlingsreformen 

 avdelingen dokumenterer ikke resultatene av rehabiliteringen 

Med såpass høye kostnader skal en forvente betydelige resultater. Det at avdelingen i realiteten har to 
forskjellige driftskonsepter under samme tak og innen samme turnus medfører tilsløring av det grunnlaget 
en skulle ha for å vurdere kostnader opp mot resultater. Det savnes også klare tanker om hvordan en så 
godt bemannet avdeling skal bidra inn i de utfordringer Samhandlingsreformen gir Grimstad kommune. 

Alt i alt vurderes det slik at Grimstad kommune legger over 7 mill lønnskroner (2011) inn i drifta uten helt 
å ha tak på hva en får igjen. Når vi ser dette sammen med påviste ubrukte muligheter til effektivisering i 
HDO (rundt 15-16 mill kr) blir det en viktig del av anbefalingene videre å se på det slik at til sammen har 
Grimstad kommune et potensial for bedre utnyttelse av i alt 20-22 mill kr bare i HDO og rehabilitering. 
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Da har vi ikke regnet på hvor mye effektivisering det kan beregnes i økte samspillseffekter i 
grenselandet mellom hjemmetjenester og rehabilitering og tilsvarende mellom sykehjem og rehabilitering.  

Dette innebærer ikke at det er et beløp tilsvarende nesten 30 mill kr for mye i systemet. Det betyr derimot 
at dersom en utnytter omstillingspotensialet på 30 mill kr så vil vi utsette behovet for vekst i rammene. 
Omstillingspotensialet skal tas ut før rammene økes. Hvis intet gjøres vil det om kort tid bli meldt om 
behov for flere sykehjemsplasser fordi det ikke fungerer godt nok på trinnene under sykehjem.   

2.5 Dagsentrene 

Dagsenter kan være en veldig god tjeneste til brukere som bor hjemme, og som kan nyttiggjøre seg et 
tilbud på dagtid som forsterker mestringsevne, forsinker uønsket funksjonsnedsettelse osv. Dagsentre 
regnes vanligvis å være lavterskeltilbud. Dagsentertilbud regnes av mange som et tilbud som bør 
ekspandere i framtida. Vi ønsker å få vite mer om hvordan dagsentertilbudet samspiller med øvrige 
tjenester, hvem brukerne er med videre.   

Grimstad har 4 slike sentre med tilbud som ytes som del av hjemmetjenestene, men som driftes i regi av 
HDO og sykehjem.   

  
Antall 

brukere 

 
 
 
 

Gj.sn 
alder 

Snitt 
pleietyngde 

samlet 

Snitt 
pleietyngde 

kognitiv 
svikt 

Snitt 
pleietyngde 
fysisk svikt 

Ramme 
lønn 

regnskap 
2011 (hele 
1000-kr) 

Årskostnad/plass 
i 2011 (hele-

1000 kr) 

Grimstad 114 70,1 2,04 1,83 1,87 4033 35,4 

Dagsenter Berge gård 30 75,4 2,39 1,73 2,36 1000 33,3 

Dagsenter Feviktun 23 82,7 2,24 1,75 2,12 502 21,8 

Dagsenter Frivolltun 18 86,7 1,92 1,55 1,84 689 38,3 

Vossbakke dagsenter 43 52,7 1,75 2,05 1,42 1842 42,8 

Antall brukere er 114 og omfatter de vi har opplysninger om. Det er i alt 119 som er oppført i 
brukerlistene, det mangler opplysninger om 5 av disse. Alle de 114 brukerne i tabellen er omregistrert fra 
det tjenestested de er grunnregistrert i.  

Dagsentrene ved Berge gård, Feviktun og Frivolltun er typisk myntet på eldre, mens Vossbakke retter seg 
mot mennesker med psykiske lidelser. Dette gjenspeiles i tabellen der vi ser at Vossbakkes brukere har 
høyere skår på kognitiv svikt enn fysisk svikt, mens det er omvendt i de øvrige. Samlet funksjonssvikt er 
lavere enn for hjemmetjenesten totalt, se brukeroversikten i kap 2.1. Dette tyder på at dagsentrene fanger 
opp en gruppe brukere som (gjennomsnittlig) har mindre behov for tjenester enn de som har ordinære 
ATA-tjenester.  

Når vi fordeler brukerne i grupper etter pleietyngde vises følgende:  
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Grimstad 
Antall brukere etter pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært 

hjelpetrengende) 

Dagsentre 
 

Lette Middels Tunge 

 
Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Grimstad 114 11 20 10 19 15 12 9 9 2 2 1 2 1 
 

1   

Dagsenter Berge gård 30 2 3 1 2 5 2 5 5 1 1 
 

2 1 
  

  

Dagsenter Feviktun 23 2 1 
 

7 3 5 1 1 1 1 1 
    

  

Dagsenter Frivolltun 18 2 2 4 3 2 1 2 2 
       

  

Vossbakke dagsenter 43 5 14 5 7 5 4 1 1 
      

1   

 

2/3 av alle brukerne er i gruppen med lette funksjonstap. En knapp tredjedel har middels tap, kun en 
håndfull (5) har tunge funksjonstap. Dette er interessante tall, fordi vi nettopp ser at tilbudet er godt nok 
selv for brukere som er på vei mot betydelig funksjonssvikt. Det er altså effektivt for disse gruppene. 
Mange av brukerne ville nok stått på søkerlistene til HDO og senere sykehjem dersom dagtilbudet ikke 
var der for dem.  

Dagsenteret ved Feviktun har en liten andel brukere som bor i sykehjemmet, resten kommer utenfra. Ved 
Berge gård er det en del brukere som også bor der, men de aller fleste bor i ordinære hjem. Frivolltun 
dagsenter rekrutterer stort sett alle sine brukere fra hjemmesykepleie ute, gruppe 5.   

Berge gård har 2/3 andel menn, mens det er omvendt ved Feviktun og Frivolltun. 106 av i alt 114 (93 %) 
brukere er aleneboende.   

Vossbakke: Andelen kvinner er ¾. Gjennomsnittsalderen der er knapt 53 år, 42 % er under 50 år. Noen 
har også HDO-bolig, men de fleste bor i egne hjem.  

Kostnadene (se tabellen ovenfor) er beskjedne samlet sett. Gjennomsnittskostnadene er beregnet ut i fra 
det antall plasser vi har dokumenterte brukere, her kan det ligge feilkilder. Men uansett er kostnadene 
moderate. Det er ikke gjort noen vurdering av kostnadene i lys av innholdet i tilbudet.  
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Hvilke andre tjenester har disse brukerne, hvordan samspiller dagtilbudet med andre tjenester?  
 

Tjen. 
nr Betegnelse 

Antall 
brukere 

Timer 
totalt/uke 

Gj.sn 
timer/uke 

1  Praktisk Bistand 17 15 0,9 

2  Praktisk bistand oppl. 3 4 1,3 

3  Brukerstyrt pers. ass. 2 41 20,5 

4  Dagsenter 103 1212 11,8 

6  Trygghetsalarm 43    

7  Avlastning 2 42 21,0 

8  Avlastning i inst. 2 1  

9  Støttekontakt 16 54 3,4 

10  Institusjon/HDO      

11  Omsorgslønn 4 19 4,8 

12  Omsorgsbolig 14    

13  Annen bolig 9    

14  Tvang skadeavvergende      

15  Sykepleie 83 256 3,1 

16  Rehabilitering      

17  Dagopphold      

18  KO-Utredning/beh.      

19  KO-Rehabilitering      

20  Annet korttidsopp. 2    

21  Langtidsopphold      

22  Nattopphold      

23  Tvang planlagt 5    

24  Tvang helsehjelp      

Dagsenterbrukerne i Vossbakke har gjennomgående god behovsdekning når det gjelder tilrettelegging for 
arbeid og fritid. Til sammen 40 brukere har transportbehov knyttet til organisasjonsdeltakelse. 
kultur/fritid som knapp faktor.  

Tabellen nedenfor viser tilgang til privat hjelp, timer/uke:  
 

Privat hjelp inntil 3t 51 

Privat hjelp 3-9t 22 

Privat hjelp 9-15t 8 

Privat hjelp over 15t 5 

 
Det er altså til sammen 99 brukere som har tilgang til privat hjelp, kun 15 har ikke tilgang. Tilgangen til 
privat hjelp er over gjennomsnittlig sammenliknet med andre kommuner. For så vidt gjelder dette for alle 
de tjenestene vi har oversikt over. Dette er påfallende.  
 
1/2 av brukerne bor i uhensiktsmessig bolig.  
 

Hvordan kan vi tolke dette – hva forteller tallene? Grimstad har et bedre utbygd dagtilbud enn de 
fleste av dem vi sammenlikner med, og dette er en viktig forutsetning for den høye grad av effektivitet vi 
ser i hjemmetjenesten. Mange flere greier seg altså lenger med beskjedne tjenester, herunder dagtilbud, 
enn de ellers ville gjort. Dagsenterbrukerne er ofte potensielle storbrukere av tjenester, god innretting av 

I alt 20 (17+3)  har vedtak om 
praktisk bistand, men gjennomsnittlig 
få timer. 
 
Det er fattet 103 vedtak om dagsenter, 
11,3 timer/uke i snitt. I alt  11 
mangler vedtak.  
 
43 har trygghetsalarm, bare en håndfull 
har avlastningstilbud. Støttekontakt 
(16) og omsorgslønn (4) og BPA (2) er 
ofte nyttige tjenester som samspiller godt 
med dagsenter.  
 
I alt 83 er registrert med 
hjemmesykepleie i tillegg. 
Gjennomsnittlig utgjør dette 3,1 
timer/uke.  
 
Det er ikke registrert rehabilitering som 
tillegg, men jfr forrige kapitel om 
rehabiliteringsavdelingen er det der 
registrert i alt 11 med rehab+dagsenter 
i løpet av den undersøkte perioden.  
 



RUNE DEVOLD AS  –  STYRINGS DATA FOR OM SO RG  

0904  GRI MSTAD KOMMUNE –  DRIFTS -  OG RESSURSANALYSE -  2012 

35 

 

måloppnåelse er viktig av den grunn.  

Gjennomsnittskostnadene er moderate pr plass, omtrent som snittkostnadene for lette brukere i 
hjemmetjenesten. Det er sannsynlig at samspillseffektene er store i forhold til hjemmetjenesten. Vi kan 
ikke trekke en slik konklusjon med sikkerhet uten ytterligere dokumentasjon.  

Det faglige innholdet er ikke vurdert, heller ikke produktivitet. For å få full oversikt bør det faglige 
innholdet vurderes. Det er blant annet et interessant grensesnitt mellom dagsentertilbudene og den del av 
rehabiliteringsavdelingen som drifter avlastning/korttidsopphold for eldre brukergrupper. Her bør det 
gjøres en totalvurdering av innhold og ressursbruk for å blankpusse mest mulig effektiv innretting av 
tilbudene, hver for seg og samlet som bidrag i omsorgstrappa. Disse anbefalingene ser vi i sammenheng 
med tilsvarende for rehabilitering og HDO-drifta.  

2.6 Boveiledertjenesten, herunder HDU 
 

Grimstad har følgende tiltak innen den avdelingen som betegnes Boveiledertjenesten:  
 

Grimstad Funksjonsnivå – 16 grupper 

HDU Lette Middels Tunge 

Alle tiltak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Totalt alle tiltak 88 10 7 1 5 3 11 11 7 4 4 6 6 3 2 5 3 

Total boliger HDU 31 1 2  1 1 5 7 2 1 2 4 2 2   1 

Holteveien HDU 7      1    1 2 1 2    

Skoleveien HDU 5       2  1   1    1 

Markv/Tønnevoldsgt 
HDU 22 1 2  2 1 5 5 2 1 1 2      

                  

Annet                  

Holvika avlastning 14 1       1    3 1 2 4 2 

Eksterne tjenester 6  1    1  2   1    1  

Andre kommunale tjen. 34 8 4 1 3 2 4 4 2 2 2 1 1     

 
Alt i alt har Boveiledertjenesten ansvar for 88 brukere. Noen av disse har også tjenester fra andre, (som 
oftest hjemmetjenesten/HDO). Av i alt 88 brukere er det 31 brukere med tjenester i/fra boligene. Av 
disse er det 4 som mangler opplysninger om timetjenester, slik at 27 har timetjenester (praktisk bistand 
og/eller sykepleie). Antallet brukere kan avvike fra andre oversikter, da vi har kodet inn brukere som 
mottar tjenester også fra andre.  
 
Dette gjelder blant annet Markveien/Tønnevoldsgate HDU som har fått 3 brukere som egentlig er 
registrert på Berge gård. Brukerne mottar praktisk bistand, støttekontakt og noe sykepleie fra 
Boveiledertjenesten (til sammen 41 timer/uke), mens Berge gård leverer i alt 50 timer/uke 
sykepleietjeneste.   
 
HDU-tilbudet (boligene med heldøgnstilbud) er markert delt i 2 forskjellige deler, nemlig Holteveien og 
de øvrige.  
 
Holteveien 10 og 12 driftes som en enhet, med ansvar for brukere med store behov som følge av 
utviklingshemming, annen kognitiv svikt og somatisk sykdom. Det er nødvendig med svært omfattende 
tiltak, og drifta er av disse grunner blant de mest økonomisk krevende boligene i sitt slag i landet.  
 



RUNE DEVOLD AS  –  STYRINGS DATA FOR OM SO RG  

0904  GRI MSTAD KOMMUNE –  DRIFTS -  OG RESSURSANALYSE -  2012 

36 

 

Da ansvarsreformen i sin tid (HVPU-reformen) ble lansert og gjennomført var det klart at den skulle 
omfatte alle som fram til da hadde hatt tilbud ved sentralinstitusjonene. Det betyr i praksis at kommunen 
har ansvar for et antall svært krevende brukere som trolig ikke har det utbytte av et bofellesskap som 
reformen la opp til. Grimstad kommune har tatt opp spørsmålet med andre kommuner med sikte på å få 
fram felles løsninger for denne type brukere uten at det har ført fram. Grimstad kommune anbefales å 
holde fram med å argumentere for dette også over for statlige myndigheter.   
 
Avlastningstilbudet i Holvika har i alt 14 brukere, hvorav 10 har rullerende avlastning. 3 benytter boligen 
som fast bolig inntil nybygg i Landvika er ferdigstilt. 2 har boligen som barnebolig, til dels med meget 
forsterket bemanning. Økonomien i avlastningsboligen er ikke vurdert.  
 

2.6.1 Økonomiske rammer 

I 2011 hadde de enkelte tiltakene slike økonomiske rammer (regnskap) 

Enhet 
Netto lønn ATA-

tjenester i 2011 (hele 
1000-kr) 

Merknader 

Holtevn (6 inkl Birketveit) 19848 Inklusive 2 mindreårige brukere 

Holvika avlastn (13) 13007  

Skoleveien (5) 4172  

Markveien 5 (13)/Tønnevoldsgt/+1 ekstern 8909 
 

Sum for boliger 45936  

Omsorgslønn 2365 Andre kommunale tjenester 

Støttekontakt 1707 Andre kommunale tjenester 

Avlastning priv 1183 Andre kommunale tjenester 

Personlige assistenter BPA 4430 Andre kommunale tjenester 

Dagsenter 2794  

Treningskontakt 27  

Eksterne tjenester (6) 15236  

Sum annet 27742  

Total for Boveiledertjenesten 73678  

 
Alt i alt er dette den største 
sektoren innen pleie- og omsorg. 
Til sammenlikning er sektoren om 
lag 10 mill kr større enn 
sykehjemmene samlet.  
 
Boligene har 27 brukere og har 
årskostnader pr bruker som vist i 
figuren nedenfor.  
 
Figuren forteller at Grimstad har 
lavere kostnader enn snittet av 
andre både når det gjelder brukere 
med lette og middels funksjonstap. 

Det dreier seg i det alt vesentlige om Skoleveien og Markveien/Tønnevoldsgate. Kostnadene er lave i det 

960 376 
328 200 

834 309 
1 446 343 1 219 593 

144 724 
706 027 

2 719 963 

Totalt Lette f.tap Middels f.tap Tunge f.tap 

HDU, årskostnader (lønn) pr bruker etter 
grad av funksjonstap 

HDU alle komm (n=1921 brukere) 

HDU Grimstad (n=27) 
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alt vesentlige på grunn av god fordeling av brukerne, organisering og ikke minst skalaøkonomiske 
effekter (stordriftsfordeler) i Markveien/Tønnevoldsgate.  
 
Tunge brukere har svært høye kostnader, og det vises til omtalen av Holteveien ovenfor.  

2.6.2 Andre kommunale tjenester fra boveiledertjenesten 

Området omfatter 34 brukere i yngre alder, der mange skal bosettes på egenhånd om ikke lenge.  
 
De har en eller flere av følgende tjenester: 

 Brukerstyrt personlig assistanse, 3 brukere, gjennomsnittlig 25 timer/uke, 

 Støttekontakt, 23 brukere, gjennomsnittlig 2,8 timer/uke 

 Omsorgslønn, 13 brukere, gjennomsnittlig 10,8 timer/uke.  

 Avlastning privat, 11 brukere, gjennomsnittlig 9 timer/uke.  
 
Nivået på tjenestene ligger noe under landsgjennomsnittet for BPA, for øvrig ligger gjennomsnittlige 
timer om lag på nivå med andre.  
 
Kostnadene utgjør i alt 9,68 mill kr, i snitt om lag kr 285.000,- pr bruker.  
 
Snittalderen er 22 år. I alt er 22 brukere under 20 år. Bare 3 er over 50 år, herav 1 over 80. Pleietyngden er 
2,1 (skala 1-5).  
 
Brukergruppen med disse tjenestene er for en stor del mennesker med utviklingshemming eller fysiske 
eller psykiske lidelser av alvorlig grad.  
 
Tabellen nedenfor viser tilgang til privat hjelp:  
 

 

Antall 
brukere 

Privat hjelp inntil 3t 9 

Privat hjelp 3-9t 2 

Privat hjelp 9-15t 1 

Privat hjelp over 15t 7 

 
1/3 av brukerne bor i uhensiktsmessig bolig.  
 
Brukerne er storbrukere av bistand og transport i forbindelse med utdanning, kultur og fritid. Tabellen 
nedenfor forteller om behov for bistand, mottak av bistand og udekket behov for bistand:  
 

Kategori bistand 
Antall 

brukere 

Behov arbeid/utdanning 18 

Mottar bistand arbeid/utdanning 16 

Udekket behov arbeid/utdanning 3 

Behov transport arbeid/utdanning 13 

Mottar transport arbeid/utdanning 9 

Udekket transport arbeid/utdanning 4 

Behov org/kultur/fritid 25 

Mottar org/kultur/fritid 13 
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Udekket org/kultur/fritid 15 

Behov transport org/kultur/fritid 18 

Mottar transport org/kultur/fritid 8 

Udekket transport org/kultur/fritid 12 

 

2.6.2.1 Oppsummering om andre tjenester 

Pr i dag er kostnadene moderate, om lag kr 285.000,- pr bruker. I den videre planlegging for bosetting av 
de brukerne som skal ut av foreldrehjem er det avgjørende å vektlegge at bistandsbehovet er moderat hos 
de fleste, evnen til egenomsorg er stor med noe tilsyn.  

2.7 Sykehjem 

Det vises til brukeroversikten, kap 2.1. På rapporteringstidspunktet hadde sykehjemmene i alt 105 
brukere, likt fordelt mellom Frivolltun og Feviktun. Samlet kapasitet rapporteres å være 112 plasser.  

Drifta er lagt opp med et klart skille mellom avdelinger som tilrettelegges for henholdsvis somatiske tilbud 
og tilbud til demente. Alt i alt er pleietyngden på 4,08 (skala 1-5).  

Brukerne fordeler seg slik etter pleietyngde:  

Grimstad 
Antall brukere etter pleietyngde, 16 grupper (gruppe 1=spreke brukere, gruppe 16 svært 

hjelpetrengende) 

Sykehjem 
 

Lette Middels Tunge 

 
Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Grimstad 105 
 

5 
  

1 7 13 8 
 

3 14 17 
 

2 5 30 

Feviktun 53 
 

4 
  

1 4 6 5 
 

1 7 8 
  

3 14 

Frivolltun 52 
 

1 
   

3 7 3 
 

2 7 9 
 

2 2 16 

 

Antallet brukere er færre enn kapasiteten. Det skyldes at plasser har vært brukt som korttidsplasser på 
registreringstidspunktet, men brukerne er fortsatt kodet inn i hjemmetjenesten. 

Tabellen forteller at det i all hovedsak er middels og tunge brukere i sykehjemmene. Innslaget av brukere 
med lette funksjonstap utgjør i alt 6, altså ganske få. På den annen side representerer disse et 
effektivitetstap, fordi de blokkerer plasser for andre som måtte ha berettiget behov for sykehjemsplass. 
Dersom vi forutsetter at en bruker med tunge behov i hjemmetjenesten burde fått plass i sykehjem vil 
kostnadene for vedkommende i hjemmetjenesten være kr 342.000,- som altså må dekkes i 
hjemmetjenesten i stedet for i sykehjem. Lette brukere i hjemmetjenesten koster om lag kr 35.000,- i 
Grimstad, differansen er altså om lag kr 300.000,- i forhold til tunge brukere. Beregnet for i alt 6 brukere i 
tabellen utgjør dette 1,8 mill kr som effektivitetstap.  

Inntakskriteriene i sykehjem er skjerpet, og over tid vil dette rette seg automatisk, innslaget av lette 
brukere har sin opprinnelse lang tid tilbake i følge aktørene.  

Kommunesammenlikningen i figuren nedenfor viser at Grimstad ligger bra an, snittet i pleietyngde er på 
over 4 samlet sett.   
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Avdelingsvis er det noen 
forskjeller. De avdelingene som 
er øremerket for demens har 
stort sett høyere skår på kognitiv 
svikt enn de øvrige. Det betyr at 
disse avdelingene brukes etter 
hensikten.  

Avd Bølgen (se bruker-
oversikten i kap 2.1) har den 
laveste skår av alle, (3,33 med 
vanlige vekter), men alle 
brukerne har sykehjemsvedtak. 
Dette er neppe forenlig med 
krav til effektiv bruk av 
ressursene.  

 

4,07 
4,16 

4 

3,71 

3,96 3,95 

4,19 4,21 

3,31 

4,06 

3,74 

4 
3,85 

4,13 

3,24 

3,91 

3,7 

4,2 

3,78 3,72 
3,85 

3,52 

3,25 

3,64 
3,56 

4,46 

3,94 
4,07 

3,8 

4 
4,08 

Funksjonsnivå i sykehjem, alle brukere 

Sykehjem, avdelingsvis

Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 21

14 brukere på korttidsopphold

Antall 
brukere

Snitt 
pleietyngde 
med timer 

(vanlige vekter)

Snitt 
pleietyngde 
med timer 

(vekter kogn)
Grimstad 105 4,08 3,56

2 Institusjoner 105 4,08 3,56
1 Feviktun 53 4,07 3,45

11Lanterna (som) 7 3,53 2,43
12Losen (som) 8 3,65 2,52
13Holmen (som) 7 4,22 3,79
14Svaberget (som) 8 4,05 3,55
21Team 2B (dem) 11 4,27 3,95
22Enga (dem) 5 3,97 3,63
23Bekkefaret (dem) 7 4,62 4,02

2 Frivolltun 52 4,09 3,67
11Sarita (som) 9 4,04 3,33
12Silas (som) 9 4,23 3,17
13Landvik (som) 6 3,33 2,78
21Ferm (dem) 10 4,64 4,63
22Gullregn (dem) 12 3,74 3,46
23Ressursavd demens 6 4,54 4,72



RUNE DEVOLD AS  –  STYRINGS DATA FOR OM SO RG  

0904  GRI MSTAD KOMMUNE –  DRIFTS -  OG RESSURSANALYSE -  2012 

40 

 

 

2.7.1 Ressursbruk i sykehjem 

Det lar seg ikke gjøre å tallfeste på krona nøyaktig hva et sykehjem bør koste.  Men det er foretatt en 
vurdering av ressursbruk basert på normative tall som knytter ressursbehovet til brukernes pleietyngde og 
avdelingsstruktur. Grunnlaget er hentet fra et FoU-arbeid fra 2006, basert på tidsundersøkelse av 
tjenesteyting til i lat 1200 pasienter i sykehjem6. 

I vurderingen av ressursene har vi benyttet en modell som beregner en grunnbemanning på 1 årsverk pr 
avdeling, samt en normert timesats pr bruker som avhenger av pleietyngden til den enkelte bruker. Denne 
variable bemanningen varierer mellom 0 timer for de med aller minst behov (gruppe 1) til 14,2 timer/uke 
i gruppe 16, slik krysstabellen nedenfor viser.  

    Kognitivt funksjonsnivå 

  Funksjonsnivå 1,00 - 1,99 2,00 - 2,99 3,00 - 3,99 4,00 - 5,00 

Fy
si

sk
 

fu
n

ks
jo

n
s-

n
iv

å 

1,00 - 1,99 
 

1,6 1,6 4,6 

2,00 - 2,99 4,2 4,2 5 6,9 

3,00 - 3,99 8,6 8,6 8,6 9,4 

4,00 - 5,00 13 13 13 14,2 

 

Satsene varierer i henhold til pleietyngden slik at det beregnes tidsressurser for ulike kombinasjoner av 
kognitiv og fysisk svikt. Eksempel: dersom brukeren har sterk kognitiv svikt (verdi mellom 4 og 5) i 
kombinasjon med nokså sterk fysisk svikt (verdi mellom, 3-3,99) vil brukeren normert motta 9,4 
timer/uke direkte tid ansikt til ansikt (ATA) i tillegg til tilsyn.   

Som nattevaktressurser er det benyttet de faktiske utgiftene i 2011. Det beregnes ikke indirekte tid særskilt 
ut over det som ligger i grunnbemanningen. 

Som økonomisk ramme er benyttet 64 mill kr som var regnskapsresultat for lønn i turnus i 2011, inklusive 
nattevakter, men eksklusive andre utgifter som for eksempel renhold, bygningskostnader, 
ledelse/merkantile stillinger, vaktmester, medisinutgifter osv. 

Under disse forutsetningene framstår ressursmengden passe avstemt til de pleieoppgavene sykehjemmene 
har, samlet sett. Ressursmengden bak hver time pasientrettet arbeid (grunnbemanning og 
pleietyngdeavhengig hjelp) ligger tett på faktiske utgifter til utlønning av en time arbeid, inkl tillegg. 
Feilmarginene er akseptable. For begge sykehjem mangler det noen brukere, likt fordelt mellom dem, slik 
at det ikke gjør utslag for vurdering av fordelingen av rammen mellom sykehjemmene.  

Fordelingen av rammen mellom Feviktun og Frivolltun var i 2011 slik at Frivolltun regnskapsførte om lag 
1,2 mill kr større ramme enn Feviktun. Beregningene viser at fordelingen burde vært motsatt, altså noe 
mer til Feviktun, ca 3 mill kr mer, altså en omfordeling på 4,6 %. Det pasientgrunnlaget vi har sett på er 
fra april i år, mens regnskapet er fra 2011. Det kan ha skjedd endringer i dette tidsrommet som ikke 
fanges opp av beregningene og metoden som er brukt. Ulikhetene mellom Frivolltun og Feviktun er 
derfor ikke tilstrekkelig signifikant til å begrunne en endring av ressursrammer i 2012.  

                                                      
6 Ressursene følger brukeren i sykehjem. Rapport til Sosial- og helsedirektoratet 2006. Trondheim kommune, Sintef Helse og Rune Devold 
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2.8 Boligpolitikk og velferdsteknologi 

Alle deler troen på at det er sterk sammenheng mellom hvordan vi bor og hvordan vi greier oss når vi blir 
skrøpelig. I Grimstad har de vært flinke til å benytte den muligheten som gis i IPLOS til å registrere om 
brukeren bor hensiktsmessig eller ikke. Vurderingen er ikke detaljert, men gir likevel en pekepinn. Det 
gjøres en individuell vurdering av boligens egnethet i forhold til brukerens situasjon, om planløsningen og 
tekniske innretninger er hensiktsmessig i forhold til hans/hennes behov for å ivareta dagliglivets 
aktiviteter.  

Hvor mange er blitt registrert med bolig som ikke er egnet? Tabellen gir interessante opplysninger over 
antall med ikke egnet bolig:  

Grimstad Antall brukere etter funksjonsnivå – 16 grupper 

Ikke egnet bolig Lette Middels Tunge 

Alle tiltak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hele kommunen 655 292 80 50 44 51 37 29 16 10 9 15 12 2 2 3 3 

Herav:                   

Hjemmetjen, ute 249 46 34 24 27 31 29 22 11 7 6 6 3 1 1 1  

Brukere uten kjernetjen 63 16 16 8 5 8 6 2  1  1      

Psykiatri 79 19 27 19 6 6 2           

 

Antallet totalt er 655 av i alt 1285 brukere, altså om lag halvparten. I dette tallet er det også en del som er 
registrert i sykehjem, HDO og i boliger som boveiledertjenesten disponerer.  

Men hovedbudskapet i tabellen er at 249+63+79=391 mennesker med hjemmetjenester bor i uegnet 
bolig. Dette antallet uttrykker et potensial for at mennesker blir funksjonshemmet som følge av mangler 
ved boligen eller mangler ved de tekniske hjelpemidlene som finnes i boligen, og som følge av dette vil få 
behov for bistand som kunne vært unngått.  

Hovedtyngden, 249, har kjernetjenester (praktisk bistand/sykepleie), 63 har trygghetsalarm/matom-
bringing og liknende (substitusjons)-tjenester. Psykiatriens brukere har en meget stor andel som bor 
uhensiktsmessig.  

I alt 118 (28 % av alle i gruppen) mennesker bor uegnet i kombinasjon med at de har middels eller tunge 
behov for tjenester allerede. For disse er det viktig å få tilang til råd og bistand til endring av situasjonen. 
Den danske Fredricia-modellen har påvist at fysio- og ergoterapeuter oppnår svært gode resultater ved å 
gå inn i brukernes hjem og tilrettelegge hjelpemidler. Dette bør være aktuell politikk også i Grimstad.  

Velferdsteknologi er kommet for å bli. Sentrale myndigheter, KS og NHO med flere er sterkt engasjert i å 
øke bruken av velferdsteknologi, og Grimstad kommune bør snarest gå inn i dette med sikte på å bistå 
befolkningen og egne tjenestesteder med implementering.    

2.9 Ressursstyring og styringsdata 

2.9.1 Ressursberegning  

Grimstad har over tid utviklet systemer for beregning av ressursbehov i hjemmetjenesten. De er basert på 
månedlig rapportering av antall timer ATA-tid som produseres (vedtakstid), samt selvsagt beregning av 
enhetspriser for lønn osv. Dette har, sammen med et anslag på fordeling mellom ATA-tid og indirekte tid, 
lagt grunnlaget for budsjetter og ressursrammer. Resultatet av dette er at ressursrammene som gjelder for 
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hjemmetjenester og HDO viser seg å være rimelig tilfredsstillende avstemt i forhold til oppgavene.  

Grimstads tilnærming til dette likner på den metodikk som er brukt i denne rapporten. Det anbefales at 
kommunen forsterker fokuset på disse løsningene. Det kan være aktuelt å utvikle noe mer finmasket 
løsning når det gjelder forholdet mellom ATA-tid og indirekte tid, da det skal være ulikheter mellom 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp og HDO-drift.  

2.9.2 Forvaltning - tildeling av tjenester   

Saksbehandling av brukerbehov skjer ved et eget Bestillerkontor som også fatter forvaltningsvedtak om 
tildeling/avslag på søknader.  

Lovene og forskriftene på feltet er generelle, nokså rettighetspreget etter hvert, men de sier ikke noe om 
mengde og type tjenester brukerne skal ha. Til dette trengs det kommunal tolkning. I noen kretser kan det 
være en oppfatning at tolkning av lov og forskrift, behovsvurdering og tildeling av tjenester kun er et 
faglig anliggende. Dette er feil. Når en ser på norske kommuner er det forskjellene snarere enn likhetene 
som er framtredende når en sammenlikner praksis, og det beror på ulik forståelse og kultur. All praksis er 
kommunestyrets ansvar til syvende og sist.     

I Grimstad er det ikke politisk vedtatt et reglement for tildeling av tjenester som definerer terskler og 
kriterier for tildeling av tjenester i de ulike trinn i omsorgstrappa. Det eksisterer noen retningslinjer fra 
tidligere, men dette er ikke å betrakte som et samlet sett av kriterier som beskriver Grimstad kommunes 
policy. Kravet til Bestillerenheten er at det skal være best mulig samsvar mellom brukernes behov og 
tildelte tjenester, både type tjenester og mengde. Rapporten påviser at nåløyet for å få tjenester fra 
hjemmetjenestene er trangt, mens det er litt mer åpent innen HDO og sykehjem. For psykisk helse er 
Grimstad omtrent på middels sammenliknet med andre. Alt dette er stort sett resultat av utvikling over 
tid, personavhengig og faglig knyttet til de som faktisk har vært i de stillingene som påvirker praksis, 
kultur for faglig vurdering med videre. Alt i alt er dette å betrakte som sjølgrodde ordninger.  

Det vil være ønskelig å etablere et politisk vedtatt reglement som uttrykker de politiske føringer en ønsker 
å legge på de faglige vurderingene.  

2.9.3 Kapasitetsstyring, en ny rolle i Grimstad 

Denne rapporten peker på at uttak av ytterligere effektivisering vil kreve en overordnet styring av 
brukerne til riktig trinn i omsorgstrappa. Den økonomiske verdien av dette er stor, det vises til at det å 
holde trangt nåløye i hjemmetjenesten årlig sparer kommunen for over 7 mill kr, mens potensialet for mer 
effektivitet i bruken av HDO er over 15 mill kr.  

Formålet med kapasitetsstyring skal være å sikre effektiv utnyttelse av ressursene, og samtidig 
gjennomføre en omstilling som innebærer å bruke mulighetene når de oppstår til å gjøre endringer i 
kapasitet og utnyttelse av kapasitet. I noen tilfeller vil det også være nødvendig å holde kapasitet ledig over 
kortere eller lengre tidsrom.  

For å få til dette trenger Grimstad en funksjon for kapasitetsstyring. Dette skal være en administrativt 
forankret rolle som har både faglig og økonomisk ansvar for kapasitetsstyring (bruker-logistikk kan være 
et annet uttrykk). Kapasitetsstyring må skje i tett tilknytning til Bestillerenheten som fatter vedtak.  
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3. OPPDATERING AV SAMMENLIKNING  

3.1 Hvor godt differensieres det i forhold til  brukernes behov? 

Fornuftig bruk av omsorgstrappa forutsetter god differensiering mellom brukerne, alt etter grad av 
funksjonstap. Vi ser først på hvordan brukerne fordeler seg på henholdsvis lette, middels eller tunge 
funksjonstap.  

  Tabell 2. Andel brukere med Lette, Middels og Tunge funksjonstap i hjemmetjenesten 

Kommune Antall brukere 
med 

timetjenester 

Lette 
 

Middels 
 

Tunge 
 

Alle i KS-analysen 19 681 73 % 20 % 7 % 

Bergen 7 819 79 % 16 % 5 % 

Bodø 1 306 75 % 20 % 6 % 

Drammen 1 562 67 % 23 % 10 % 

Harstad 718 53 % 35 % 12 % 

Kvinesdal 295 62 % 23 % 15 % 

Lier 639 62 % 26 % 12 % 

Nesseby 60 78 % 18 % 3 % 

Bydel i Oslo 1 371 77 % 16 % 7 % 

Bydel i Oslo 528 75 % 20 % 5 % 

Stord 487 57 % 29 % 14 % 

Tingvoll 88 64 % 22 % 15 % 

Tromsø 1 312 62 % 26 % 12 % 

Trondheim 3 496 72 % 22 % 6 % 

Kommuner utenfor KS-analysen    

Ringerike 1003 63 % 26 % 11 % 

Ørland 171 89 % 10 % 1 % 

Time 388 75 % 19 % 6 % 

Kvinnherad 371 76 % 20 % 4 % 
Kongsvinger 697 80 % 16 % 4 % 

Grue 228 63 % 31 % 6 % 

Lillehammer 672 67% 26% 7% 

Sør-Odal 346 83% 13% 4% 

Narvik 618 79 % 18 % 3 % 

Steinkjer 576 80% 16% 4% 

Overhalla 172 85% 13% 2% 

Bremanger 148 81% 16% 3% 

Alta ekskl prosj 413 79% 16% 5% 

Lebesby 96 73% 21% 6% 

Ål 167 82% 14% 2% 
Øyer 2009 134 90% 8% 2% 

Øyer 2012 178 73% 23% 4% 

Grimstad 485 70% 26% 4% 

Alle kommuner 27 114 77% 18% 5% 
 

Tallene gjelder altså hjemmetjenester. Tabellen er viktig for å forstå praksis i kommunene, både 
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når det gjelder hvor lett eller vanskelig det er å få tjenester, og ikke minst å få oversikt i et 
fordelingsperspektiv. Summen av dette gir også gode signaler til vurdering av hjemmetjenestens 
plass i omsorgstrappa. Kommunen trenger signaler som sier noe om kapasiteten utnyttes på en 
effektiv måte. Dersom en har uforholdsmessig mye ressurser knyttet opp til brukere med lette 
funksjonstap vil det kreves økte ressurser for å hindre at brukere med middels eller store behov 
blir skadelidende og unødvendig ”skyves” oppover i trappa.  

Grimstads profil i dette er at kommunen prioriterer bedre enn gjennomsnittet. Se også kapitel om 
hjemmetjenestene.  

3.2 Aldersgrupper og ressursbruk 

I mange sammenhenger oppfattes omsorgstjenesten som eldreomsorg, men over tid er det kommet til 
mange brukere i yngre grupper. Med sikte på blant annet å vurdere inntektssystemet har vi sett nærmere 
på dette, da kommunens inntekter er knyttet til antallet i eldre grupper.  

Tabellen nedenfor forteller at yngre grupper (under 67 år) utgjør om lag 1/3 av antallet totalt, men de 
tilføres 2/3 av ressursene. Omsorgstjenesten er altså ikke bare eldreomsorg – og inntektssystemet tar ikke 
hensyn til store utgifter til yngre grupper, med unntak av refusjonsordningen for ressurskrevende brukere.  

Tabell 3. Aldersgrupper (som i KOSTRA) og andel av ressursbruk (hjemmetjenester, HDO og HDU) 
 

Kommune Antall 
brukere 
(med 
timer)  

Andel brukere og ressursbruk pr aldersgruppe 

  0-66 år 67-79 år 80-89 år 90+ år 
Andel 

av 
brukere 

Andel av 
ressurser 

Andel 
av 

brukere 

Andel av 
ressurser 

Andel 
av 

brukere 

Andel av 
ressurser 

Andel 
av 

brukere 

Andel av 
ressurser 

Alle (KS<) 19681 31 % 62 % 20 % 12 % 39 % 19 % 10 % 7 % 
Bergen 7819 33 % 64 % 20 % 12 % 37 % 18 % 10 % 6 % 
Bodø 1306 48 % 74 % 17 % 8 % 28 % 13 % 8 % 5 % 
Drammen 1562 48 % 73 % 17 % 8 % 28 % 13 % 8 % 9 % 
Harstad 718 29 % 63 %  22 % 14 % 40 % 18 % 8 % 5 % 
Kvinesdal 295 30 % 34 % 23 % 14 % 35 % 31 % 13 % 21 % 
Lier 639 32 % 48 % 17 % 12 % 41 % 32 % 10 % 7 % 
Nesseby 60 16 % 37 % 18 % 31 % 23 % 31 % 3 % 1 % 
K1 (Oslo) 1371 18 % 52 % 19 % 12 % 50 % 29 % 12 % 8 % 
K Oslo 528 29 % 39 % 18 % 16 % 38 % 33 % 15 % 13 % 
Stord 487 47 % 69 % 17 % 12 % 29 % 13 % 6 % 5 % 
Tingvoll 88 23 % 66 % 28 % 9 % 38 % 15 % 11 % 9 % 
Tromsø 1312 28 % 59 % 24 % 13 % 39 % 20 % 9 % 8 % 
Trondheim 3496 26 % 58 % 22 % 11 % 41 % 22 % 11 % 8 % 

Kommuner utenfor KS-utvalget       
Ringerike 1115 28 % 55 % 21 % 15 % 42 % 23 % 7 % 7 %  
Ørland 216 46 % 75 % 20 % 9 % 29 % 13 % 4 % 3 % 
Time 419 44 % 66 % 18 % 10 % 30 % 18 % 8 % 5 % 
Kvinnherad 479 27 % 62 % 20 % 10 % 43 % 19 % 11 % 9 % 
Kongsvinger 697 43 % 69 % 24 % 17 % 29 % 12 % 5 % 2 % 
Grue 316 30 % 58%  16% 12% 40% 20% 14% 10% 
Lillehammer 744 31 % 74 % 18 % 7 % 38 % 7 % 14 % 6 % 

Sør-Odal 346 34 % 45 % 24 % 26 % 36 % 23 % 5 % 5 % 
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Narvik 694 35 % 71 % 22 % 14 % 37 % 13 % 7 % 2 % 

Steinkjer 867 24 % 42 % 21 % 14 % 44 % 29 % 11 % 15 % 

Overhalla 206 46 % 44 % 17 % 12 % 29 % 31 % 7 % 13 % 

Bremanger 205 27 % 58 % 29 % 18 % 36 % 19 % 8 % 5 % 
Alta inkl prosj 416 41 % 76 % 29 % 9 % 27 % 13 % 3 % 2 % 

Lebesby 96 23% 16% 40% 37% 29% 31% 7% 17% 

Ål 190 35% 78% 14% 9% 33% 9% 18% 5% 

Øyer 2009 176 42% 69% 20% 12% 31% 15% 7% 4% 

Øyer 2012 227 46% 62% 18% 16% 26% 14% 10% 9% 

Grimstad  47% 43% 16% 12% 24% 30% 12% 15% 

Alle komm 22 802 32 % 62 % 20 % 12 % 38 % 19 % 10 % 7 % 

 

De funn tabellen beskriver var ny kunnskap for alle da KS-rapporten ble presentert. Mange har antatt at 
det nettopp var slik at de yngre aldersgruppene er ressurskrevende, men det var første gang det kom tall 
på bordet. Omsorgstjenesten er altså ikke bare eldreomsorg, snarere tvert i mot når det gjelder 
ressursbruk. Prosjektet for KS undersøkte i hvilken grad de store utgiftene under 67 år hadde 
sammenheng med forekomsten av kognitiv svikt ( for eksempel psykiske lidelser), og fant at det har en 
klar sammenheng i alle aldersgrupper under 67 år.  

Grimstads profil i dette er behørig kommentert under avsnitt om hjemmetjenestene. Det er svært gunstig 
at en greier å reservere mye ressurser til de som trenger det mest, og de finner vi som regel i de eldste 
aldersgruppene.  

3.3 Praksis for tildeling av praktisk bistand og hjemmesykepleie 

For å belyse praksis for tildeling av tjenester ytterligere splittes brukerne i ordinære hjemmetjenester i 16 
FN-grupper slik at vi kan se på antall timer praktisk bistand og hjemmesykepleie disse mottar . Tallene for 
alle kommunene i KS-prosjektet går fram av tabellen.  

Tabell 4. Gjennomsnittlig timer/uke, praktisk bistand og sykepleie,  (ekskl HDO og HDU)  
 Funksjonsnivågrupper 

Kommuner Gj.sn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Snitt alle i KS-utv. 3,1 1,1 1,7 2,3 3,0 4,0 5,0 6,3 7,6 7,8 10,2 10,2 11,0 15,0 18,5 22,9 20,6 
Bydel 2,2 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 3,7 5,4 4,5 7,0 8,8 5,5 8,8 5,3 6,8 4,2 1,0 
Bydel 3,1 1,4 1,4 2,4 2,6 4,4 4,4 4,6 7,2 7,1 9,0 5,3 14,7 2,4 - - - 
Drammen 2,3 0,9 1,1 1,1 1,3 2,1 2,3 4,7 4,1 4,5 5,5 4,3 6,9 5,7 7,0 12,4 12,1 
Bergen 3,2 1,1 1,8 2,6 3,6 4,5 5,3 7,4 9,2 8,4 13,3 14,5 14,0 20,6 23,1 26,8 20,8 
Trondheim 3,4 1,2 1,4 2,2 3,3 4,2 6,2 6,2 8,0 8,6 8,7 6,4 12,7 15,0 8,0 0,5 - 
Tromsø 5,8 1,3 2,1 2,8 3,3 5,3 7,0 7,5 8,3 13,5 13,0 13,1 11,8 22,9 22,1 28,6 42,9 
Lier 3,8 1,2 5,1 2,0 3,3 3,4 3,5 5,4 4,3 5,7 12,0 1,6 15,2 8,2 3,7 - 1,0 
Kvinesdal 2,9 1,3 2,1 2,3 2,4 6,0 3,7 4,5 3,2 12,3 6,0 11,1 4,0 5,4 - - - 
Stord 4,8 0,8 1,2 1,4 2,3 2,7 3,3 4,9 8,5 3,6 6,9 17,8 9,9 16,5 28,6 30,0 1,4 
Tingvoll 2,1 1,4 0,8 3,0 1,7 4,4 4,3 1,3 3,5 2,5 - 0,8 3,0 4,0 3,5 - - 
Bodø 3,0 1,1 1,2 1,9 2,0 3,3 4,4 6,6 9,2 7,4 8,1 15,7 10,2 12,1 18,1 20,0 - 
Harstad 4,8 1,1 1,1 1,8 2,1 3,5 4,4 4,8 6,4 8,7 8,5 10,8 12,1 13,6 29,4 29,2 20,5 
Nesseby 11,1 2,5 3,0 12,3 17,2 3,0 31,8 34,5 20,4 7,5 - - - - - 30,0 30,0 
Kommuner utenfor KS-utvalget               
Ringerike 4,8 1,2 1,4 1,9 2,7 4,1 5,3 6,7 7,3 6,1 8,4 11,2 16,1 22,7 22,4 17,6 33,9 
Ørland 2,2 1 1,8 1,8 2,9 2,3 6 13 12,2 7 6,3 - 12 - - - - 
Kvinnherad 4,3 1,2 3 2,8 4,5 3,7 4,3 6 7,4 12,4 11,9 13,4 6,7 15,9 60,7 16,8 - 
Kongsvinger 2,5 1 1,5 2 2,6 3,8 5,2 4,1 6,2 5,9 9,6 4,4 5,7 8 8,4 12,8 7 
Grue 4,2 1,7 1,1 2,2 3,3 2,5 4,9 8,4 4,2 7,5 8,2 8,9 9,0 14,8 8,4 - 91,5 
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Lillehammer 3,8 1,1 1,1 1,5 1,9 2,7 4,4 4,2 12,2 8,5 5,1 5,3 9 12,4 23,6 12 14,2 
Sør-Odal 4,1 2,9 2,9 2,9 3,4 4,5 6,8 7,2 6,3 10,5 11,0 8,4 - 19,0 7,3 22,2 36,2 
Narvik 5,1 2,3 3,6 4,1 4,8 5,7 6,1 8,4 8,4 10,8 9 15,8 19,3 24,7 29 17,4 30 
Steinkjer 3,4 1,6 1,9 1,8 2,8 3,7 4,0 5,0 11,1 8,1 10,5 12,6 11,4 7,1 17,9 13,5 - 
Overhalla 2,2 1,2 1,4 1,6 1,7 4,9 2,3 5,8 4,8 7,9 - - - 11,5 8,5 - 5,4 
Bremanger 2,2 0,9 1,1 3,3 2,3 2,7 1,3 1,8 0,5 2,0 12,3 0,5 7,0 3,5 - - 2,7 

Alta 3,4 1,2 1,8 2,4 2,6 4,2 5,5 5,6 7,2 4,1 8,8 10,9 16,6 4,5 - 71,0 - 
Lebesby 3,2 1,0 2,4 1,5 1,6 3,7 3,9 3,3 6,3 3,5 5,9 19,9 4,8 3,5 14,5 - - 
Ål 3,8 1,8 1,7 2 3,4 5,6 5,8 6 7,3 12,8 10,1 20,8 - - 26,8 - 3,8 
Øyer 2009 2,8 1,3 1,3 2,1 3,2 9,9 4,6 10,8 3,5 5 8,8 5,4 - - - - - 

Øyer 2012 2,4 1,2 1 1,5 2,2 3 2,3 5 2,6 7,8 5,9 6,5 20,4 6,3 15,3   

Grimstad 2,8 0,7 0,8 1,5 1,2 1,8 5,3 4,8 5,8 7,9 8,3 9,2 8,4 18,3 7,8 33 9,5 

Snitt alle i KS-utv. 3,1 1,1 1,7 2,3 3,0 4,0 5,0 6,3 7,6 7,8 10,2 10,2 11,0 15,0 18,5 22,9 20,6 

 
 

4. METODE  

 

Rapporten gir styringsdata gjennom såkalt Drifts- og ressursanalyse, slik figuren viser.  

 

I prinsippskissen er fokusområdet innringet. KOSTRA omtales i avsnitt som sammenlikner med 
resultater fra vår rapport til KS, ”Kostnadsbilder i pleie- og omsorg”.  

Pleie- og omsorgssektoren er sammensatt og til dels vanskelig å få oversikt over. Mange 
deltjenester har sine særtrekk i drift og ressursgrunnlag. Analysemetodene er tilpasset for dette, 
og rapporten presenterer et stort antall nøkkeltall og resultater som til sammen danner grunnlag 
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for endelige konklusjoner og tilrådinger. 

4.1.1 Noen begrep som benyttes i analysen 

Funksjonsnivå (FN): FN beskriver brukernes mestringsevne i forhold til aktiviteter i daglig liv (ADL). 
Når funksjonssvikt inntrer, f eks i forhold til å utføre alminnelig husarbeid, benytter tjenesteapparatet 
IPLOS- kriterier for å journalføre dette, som evt grunnlag for å fatte vedtak om å yte tjenester til  
husarbeid (praktisk bistand). Vi benytter skalaen 1-5, der 1 er god mestring (ikke behov for hjelp) og 5 er 
svært hjelpetrengende. I alt 17 variable benyttes:   

Fungere sosialt  
Innkjøp 
Daglige beslutninger 
Ivareta egen helse 
Mobilitet innendørs 
Husarbeid 

Vaske seg 
Av/påkledning 
Matlaging 
Spise 
Toalett 
Mobilitet utendørs 

Syn 
Hørsel 
Huske 
Kommunisere 
Styre egen adferd

 

Når alle ADL-variable er skåret, beregnes et samlet veiet gjennomsnitt av skårede verdier på alle ADL til 
sammen (ekskl. syn/hørsel). Dette gjøres ved hjelp av vekter som SSB har  utarbeidet. Beregnet veiet 
gjennomsnitt vil da ligge på skalaen 1 til 5. Skalaen deles så inn i 16 intervaller, slik at brukeren til slutt får 
tilhørighet i en av 16 funksjonsnivågrupper (FN-grupper), der gruppe 1 har lette funksjonstap, gruppe 16 
har svært store funksjonstap og hjelpebehov. Flere tabeller og grafer i analysen benytter denne 
inndelingen. Ved behov for grovere inndeling benyttes en inndeling av brukerne i 3 grupper: lette,  
middels og tunge funksjonstap.  

I visse sammenhenger ser vi nærmere på mønsteret for funksjonstapet, og benytter gjerne en tredeling av 
ADL-variablene i såkalte snitt. I denne analysen benyttes følgende snitt:    

Personlig ADL: personlige gjøremål, ofte flere ganger daglig omfatter vaske seg, av/påkledning, spise og 
toalett, med andre ord livets basale funksjoner.  

Instrumentell ADL: gjøremål der en blir funksjonshemmet i forhold til ytre omgivelser, omfatter innkjøp, 
mobilitet innendørs og utendørs, husarbeid, matlaging. De fleste som utvikler hjelpebehov starter med en eller 
annen form for svikt i instrumentell ADL, gjerne husarbeid.  

Kognitiv ADL: beskriver evne til intellektuell og/eller emosjonell mestring, omfatter sosial fungering, ta 
daglige beslutninger, ivareta egen helse, huske, kommunisere, styre egen adferd.  Mennesker med demens vil f eks 
gjerne skåre høyere enn verdi 3 på huske, kommunisere mv.  

Referansekommuner - andre kommuner for sammenlikning: Analysen benytter en database med 
sammenliknbare tall fra andre kommuner. Kommuner velges blant de som er analysert med samme 
metode, og tilfredsstiller krav til ferske tall, datakvalitet og relevans.     

Brukeroversikter: Analysen presenterer antall brukere i mange sammenhenger, med fordeling på 
resultatenheter, avdelinger, typer brukere osv. I visse tilfeller vil antall brukere variere noe fra tabell til 
tabell. Dette skyldes at vi benytter ulike filtre for kontroll (validering) av data, avhengig av tematisk fokus. 
Forskjellene påvirker ikke konklusjonene som trekkes.  

HDO: boliger med heldøgns tilbud til eldre, mennesker med psykiske plager mv. Kriteriet for heldøgns er 
nattevakt/alarm og hjelp på natt tilgjengelig innen 10 minutter.  

HDU: boliger med heldøgns tilbud til utviklingshemmede og sterkt fysisk funksjonshemmede.  

PB: forkortelse for praktisk bistand 
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Effektivitet:  måler grad av hensiktsmessighet i forhold til krav om at omsorgstrappa skal være utbygd 
og brukt på en slik måte at det best mulig tjener befolkningens behov for omsorgstjenester. Begrepet 
benyttes i drøfting av omsorgstrappa samlet og de enkelte trinn.  

Produktivitet:  Måler i hvilken grad tjenesteproduksjonen, ansikt til ansikt med brukeren, tilfredsstiller 
krav til bruk av riktig ressursmengde for å produsere vedtatte tjenester til brukerne. Begrepet benyttes i 
drøfting av omsorgstrappa samlet og de enkelte trinn. 

4.1.2 Metode og datagrunnlag 

Analysene benytter IPLOS-individdata fra kommunens egne journaler, herunder opplysninger om 
brukernes funksjonsnivå, tjenester som brukerne mottar mv. Disse data er hentet fra kommunens 
fagprogram 30.april 2012. IPLOS-opplysningene er tverrsnittsdata som har gjennomgått validering og 
oppretting av data flere omganger. For å konvertere disse opplysningene til styringsdata benyttes 
statistiske metoder som er utviklet sammen med SSB, Sintef m.fl. Datagrunnlaget er for øvrig av samme 
type som kommunene er pålagt å innrapportere til sentrale myndigheter (IPLOS – Individbasert pleie- og 
omsorgsstatistikk – Sosial- og helsedirektoratet/SSB). I tillegg til ordinære individdata er det innhentet 
opplysninger om nattevakter, HMS-tid, reisetid, og økonomiske rammer (regnskapsresultat 2011). 

Data som er eksportert fra fagprogrammet er avidentifisert, og behandles som del av kommunens interne 
saksbehandling. Det er inngått databehandleravtale i samsvar med krav fra Datatilsynet, jfr 
Personopplysningsloven,  Helseregisterloven og IPLOS-forskriften.   

Kommunen har generelt oppnådd god datakvalitet gjennom forberedelsene til denne analysen og har for 
øvrig gjort en grundig jobb med kvalitetssikring av data og framskaffelse av andre nødvendige 
opplysninger. Det er likevel slik at kvalitetssikring av tallet på antall brukere viser at noen brukere 
mangler. Noe av dette skyldes at brukere med aktive tjenester har vedtak som i datasystemet er utgått på 
dato. Andre årsaker er at den elektroniske saksbehandlingen for brukere som ikke lenger har tjenester er 
avsluttet ufullstendig slik at dataene ikke fanges opp i det registeret som avgir data til IPLOS-eksport av 
data til SSB. Noe skyldes også at brukere er kommet til etter at data ble eksportert. I ressursberegningen 
er det tatt høyde for brukere som mangler, mens brukeroversiktene inneholder det antall som telles opp 
på vanlig måte, med merknader om det som mangler.   

Når det gjelder regnskapstall har vi fått oppgitt økonomiske rammer for driften knyttet til turnus i 
driftsenhetene, ekskl administrative og merkantile stillinger. For hjemmetjenesten var det ønskelig å kunne 
se på driften av boliger med heldøgns tjenester for seg, innenfor hjemmetjenestens drift. For å skille ut 
kostnader knyttet til driften av boligene er hjemmetjenestens økonomiske ramme fordelt forholdsmessig 
på ordinære hjemmetjenester og boliger etter andel av timeproduksjonen. Dette kan ha visse feilmarginer, 
uten at det svekker grunnlaget for hovedkonklusjonene.  

Forståelse og tolkning av økonomiske beregninger 
Analysen har fokus på lønn som produksjonskostnad, og holder inntekter utenfor da de varierer med 
andre forhold enn brukernes pleietyngde og behov. For eksempel vil egenandeler være avhengig av 
kommunens betalingsregulativ og brukernes betalingsevne. Hvis kommunen anbefales å vurdere økning 
eller reduksjon i produksjon av direkte brukerrettede tjenester vil det som regel også få en viss effekt på 
inntektssiden som altså ikke framgår, men som kommunen selv har opplysninger til å bearbeide videre, 
for eksempel med utgangspunkt lokalt betalingsregulativ for egenandeler.  

Når produksjonskostnader beregnes er det lønnskostnader knyttet til personell i direkte brukerrettet 
virksomhet som står i fokus. Lønnskostnadene til disse omfatter alle kostnader, inklusive variabel lønn, 
vikarer, sosiale utgifter med videre. Fra brutto lønn fratrekkes refundert sykelønn. Administrative og 
merkantile stillinger holdes utenfor.  
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Konklusjoner som trekkes i forhold til nåværende og framtidige økonomiske rammer, produktivitet 
med videre har altså kun relevans for lønnskostnader i direkte brukerrettet produksjon. Begrepet 
økonomiske rammer må i denne sammenheng ikke forstås som budsjettrammer i vanlig forstand som 
også rommer administrasjon, andre driftsutgifter, overføringer, kapitalutgifter, inntekter mv.   


