
Kommunesammenslåing -

tanker og erfaringer så langt

Helsetjenester til eldre  - den nye framtiden i eldreomsorgen



Drammensfjorden

Oslofjorden

Asker

Hurum

Røyken

nye Asker 



Overordnede målsettinger

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne

• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

• Bærekraftige og robuste kommuner

• Styrket lokaldemokrati

• Behovet for mer kompetanse og kapasitet i 
kommunene i fremtiden

• Kommuner som i større grad sammenfaller med 
samfunnsutfordringene



Å bygge en ny kommune

Et gigantisk prosjekt

103 til 55 folkevalgte, 6 mrd. i budsjett, 6 000 ansatte, 58 selskaper/-

interkommunale samarbeid, 106 ikt systemer, 300 innkjøpsavtaler, ulik 

økonomi og Tjenestetilbud, ulike gebyrer/avgifter, ulike lønn, 
arbeidsvilkår, pensjonsordninger og vi skal sammen sørge for gode 

tjenester til  90 000 innbyggere fra vugge til grav før og etter 1.1.2020
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Metodikken tar utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no

http://www.prosjektveiviseren.no/


Prosjektet helse, sosial, omsorg - oppdrag

Kunnskapsgrunnlag

Hvor er vi?

Ståstedsbeskrivelse

Grunnlagsdokument

Hvor skal vi? 

Satsningsområder, mål og 

strategier

For tjenesteområdet som 

helhet

Organisasjonsplan

Hvordan skal vi 

organisere oss? 

Organisering, lokalisering og 

dimensjonering



Likeverd, gjensidighet og respekt 

for hverandres ståsted

I prosessen





Nye Asker kommune - føringer

Intensjonsavtalen
• Tilby velferdstjenester

der innbyggere bor 
• Innovasjon, digitalisering, 

velferdsteknologi 
• Forebygging,

rehabilitering, tjenester i 
hjemmet, god 
dekningsgrad og 
tilstrekkelig antall 
omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser

• Flerfaglig og robuste 
fagmiljøer

Satsingsområder tjenesteutvikling
Medborgerskap og samskaping
Forebygging 
Kvalitet
Helhet og samhandling
Nødvendig kompetanse

Ledelse, organisering, styring  (LOS)
Nærhetsprinsippet
Forebygging og tidlig innsats
God helhet og samhandling
God kvalitet
Nødvendig kompetanse
Medborgerskap og samskaping
Digitalisering og døgnåpen forvaltning
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Tjenesteutvikling og organisering som møter fremtidens utfordringer og 

sikrer bærekraftig utvikling - prosess
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• Gode rammer rundt arbeidet gjennom gitte 
føringer

• Trender og utfordringer nasjonalt og lokalt

• Nasjonale og lokale føringer for 
tjenesteutviklingen



Trender og utfordringer

• Demografiutvikling

Høyere andel eldre, høyere forventet levealder

Eldre over 80 år i nye Asker fordobles fra i dag frem til 2030

• Endring i sykdomsbilde

Kroniske sykdommer – KOLS, diabetes, hjerte-kar, muskel-skjelett, psykisk helse, rus

Demens

Flere brukere med komplekse behov

• Endring i kommune og ansattrolle – samskaping

Fra servicekommune til samskapingskommune

Benytte sivilsamfunnet/innbyggerne, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner som en ressurs

«Hva er viktig for deg» istedenfor «Hva kan jeg hjelpe deg med»
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• Fragmenterte tjenester
For lite koordinering mellom tjenestene 
Diagnosespesifikke pasientforløp, ikke bærekraftig for kommunen

• Kvalitet og kompetanseutfordring
Står ovenfor utfordringer i forhold til å sikre både kvalitet og kapasitet
Effektiv bruk av  ressurser
Fordrer strategisk kompetanseplanlegging, systematisk kvalitetsforbedring
Praksisnær forskning

• Bærekraftsutfordringer
Vekst i behov for tjenester, rekrutteringsutfordringer
Flere med sammensatte behov  som medfører en annen type flerfaglig oppfølging over tid
Tjenesten skal ivareta alle – frigjøre ressurser til brukere med størst behov
Utøvende tjenester som utløser ressurser hos bruker og deres familie og nettverk mv

• LEON
Næromsorg – Lavest effektive omsorgsnivå
Forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i tilknytning til hjemmemiljø
Utnytte muligheter og ressurser i nærmiljø

12



Status i dag – tre kommuner med gode utgangspunkt

Eksempelvis planverk med like satsingsområder

• tidlig innsats og forebygging

• helhetlige og koordinerte brukerforløp

• satsing på demensomsorg

• hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring

• hjemmebasert omsorg

• dekningsgrader innenfor heldøgnsomsorg

• aktiv og endret brukerrolle

• Velferdsteknologi
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Tjenesteprofil

Kommunens hovedoppdrag er å bistå innbyggere og brukere til å leve aktive og 
selvstendige liv ut fra den enkeltes forutsetning

Fremme egenomsorg, mestring og brukermedvirkning

Sikre virkningsfulle, individuelle tilpassede tjenester gjennom helhet og koordinering
Tjenestetilbudet skal være likeverdig, tilgjengelig og av god kvalitet for alle 
tjenestemottakere

Bruker- og pårørenderolle 

Helhetlige, sammenhengende og robuste tjenester

Forebygging og tidlig innsats

Kvalitet og kompetanse

Innovasjon og digitalisering
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Brukerens helse-, sosial- og omsorgstjeneste
Aktiv rolle og medvirke sterkt i utforming av tjenestene

Tjenesten fokusere mer på det friske hos mennesker med sykdom – ivaretakelse av 
egne ressurser og livsmestring. Forebygger helseutfordringer 

Pårørende – involvering av og støtte til
avlastning, opplæring og veiledning

Utvikle tjenester gjennom samskaping med relevante aktører
Etablere fysiske og elektroniske arenaer
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Bruker og pårørenderolle



• Dreie ressursinnsatsen fra reparasjon til forebygging og tidlig innsats

• Innbygger som aktive samfunnsdeltakere i motsetning til passive mottakere – tverrsektorielt 
fokus

• Bo lengst mulig i eget hjem - gir økt livskvalitet og økt samfunnsgevinst

• Hverdagsrehabilitering, differensierte lavterskeltilbud, nye bo-konsepter

• Holdningsskapende arbeid 

• Kommunens ressurser må sees i en sammenheng, på tvers om tjenesteområder

• Kommune som investor - gevinster måles i et livsløpsperspektiv 
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Forebygging og tidlig innsats



Helhetlige, sammenhengende og robuste tjenester

Bruker med sammensatte behov skal oppleve koordinerte 
tjenester

På tvers av kommunens virksomheter og tjenesteområder, 
spesialisthelsetjenesten og andre aktører

Teambasert tjenesteyting og flerfaglig og tverrfaglig 
samarbeid - helhetlige brukerforløp 

Medarbeidere, brukere og relevante aktører som 
likeverdige parter  - Askers velferdslab

Samarbeid med fastleger og private avtale 
fysioterapeuter

Organisere tjenester etter målgrupper, og ikke fag 
eller profesjon

Styrke og videreutvikle ambulante tjenester nær der 
innbyggerne bor



Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle, og bidrar til effektive tjenester, riktig ressursbruk og god 
prioritering

Det stilles krav til endret kompetanse i tråd med tjenesteprofil, og optimal utnyttelse av 
kompetanse

Arbeide systematisk og målrettet med kvalitets og utviklingsarbeid

Utvikling og bruk av standarder som støtte for kvalitet og pasientsikkerhet

Legge til rette for forskning

Strategisk kompetansestyring – rekruttere, beholde, utvikle medarbeidere 

Sikre systematisk og målrettet  kvalitetsforbedrende arbeid 

Legge til rette for innovasjon  og tjenesteutvikling i samarbeid

med offentlig virksomhet og privat næringsliv
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Kvalitet og kompetanse



Innovasjon og digitalisering

Innovasjon
Finne nye og bedre måter å organisere arbeidsoppgaver på; neste beste praksis
Tjenesteinnovasjon
Skape kultur for nytenkning

Fremme samhandling gjennom bruk av teknologi 

Økt strategisk samarbeid mellom kommunen, offentlige institusjoner, forskningsmiljøer og 
næringsliv 

Det søkes å aktivt delta i nettverk/partnerskap og interne og eksterne delingsarenaer

Digitalisering
Fornying, forenkling og forbedring av løsninger for medarbeidere og innbyggere

Styringssystemer, selvbetjeningsløsninger for innbyggere og administrative løsninger

Velferdsteknologi som muliggjør mestring av eget liv og helse basert på egne premisser, bidrar 
til å effektivisere arbeidsprosesser, frigjøre tid til kjerneoppgaver og styrke faglighet

Utvikle god struktur og plan for gjennomføring av nye prosjekter innen 
velferdsteknolog og digitalisering
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