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Rådmannens forslag til vedtak:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2020 vedtas slik den presenteres i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.08.2017
Behandling:
Eldrerådet anbefaler at en beskrivelse av valgfaget «Innsats for andre» inkluderes i helse- og
omsorgsplan 2017-2020. Eldrerådet anbefaler at ungdomsskoleelever som velger dette faget også får
anledning til å besøke hjemmeboende eldre.
Helse og omsorgsplanen s. 27
«Den demografiske utviklingen (kap 7.1, figur 1) tilsier også behov for en videre utvidelse av
kommunal sykehjemsdrift. Det foreslås å igangsette planlegging av dette i neste fase når nye
omsorgsboliger er etablert og tatt i bruk (kap 6.4.3.2). Vurderingen er at vi da i større grad
enn nå kan konkretisere behovet videre i planperioden. Kanskje vil det om få år vise seg at
hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester i større grad må videreutvikles på hvert sitt
geografiske område som følge av arealmessige begrensinger. I løpet av planprosessen er
flere alternativer nevnt fra flere hold som mulige arealmessige alternativer. Blant annet
«Mesta-tomta» og Kjellandsheia (kap 7.3)».
Eldrerådet anbefaler at Breiteigen også vurderes som et arealmessig alternativ. Det samme gjelder
nåværende parkeringsareal mellom Søgne omsorgssenter og hovedveien, der man også bør vurdere å
bygge i høyden. Parkeringsanlegg kan planlegges til kjelleretasjen.
Eldrerådet anbefaler at man styrker innsatsen ved forebyggende hjemmebesøk hos eldre.

Innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2020 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med
eldrerådets merknader.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.08.2017
Innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2020 vedtas slik den presenteres i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget.
Administrasjonen presiserte at planen er foreslått gjeldende til 2030, og ikke til 2020.
Kommunalsjef Svein Resset orienterte samt besvarte spørsmål. Følgende fra administrasjonen stilte:
kommuneoverlege Vegard Nilsen, avdelingsleder hjemmetjenester Oddny Tesaker Hystad, enhetsleder
enhet for livsmestring Trine Lise Enersen, fagleder forvaltningstjenesten Arnfinn Rodal og enhetsleder
enhet for hjemmetjenester Anne Lise Sandbakken.
Repr. Henden (AP) – foreslo tillegg til hovedmål (side 19 i handlingsplanen):
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes
egne ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Repr. Johansen (AP) foreslo endringer i pkt 6.2.4 Strategi:
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud. Dersom det vurderes å åpne for
offentlig og privat samarbeid der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige tjenester skal saken tas opp
til politisk behandling før slike samarbeider iverksettes.
Repr. Johansen (AP) foreslo følgende tillegg:
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Repr. Henden (AP) foreslo endringer i pkt 6.2.4 Strategi, første kulepunkt:
Samarbeid med private aktører i forhold til BPA videreføres og evalueres.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider.

Repr. Sløgedal (FRP) ba om følgende protokolltilførsel:
FRP tar planen til orientering og kommer tilbake med konkrete forslag i formannskap og
kommunestyrets behandling av planen.

Votering:
Det ble votert punktvis over tilleggsforslagene.
Følgende av tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt:
Eldrerådets forslag tas med videre.
Følgende ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (H, FRP):
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes
egne ressurser og muligheter.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.
Følgende forslag falt med 4 mot 5 stemmer (H, FRP, KRF):
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud. Dersom det vurderes å åpne for
offentlig og privat samarbeid der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige tjenester skal saken tas opp til
politisk behandling før slike samarbeider iverksettes.
Samarbeid med private aktører i forhold til BPA videreføres og evalueres.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med
følgende tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte
brukernes egne ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helseog omsorgsplanen.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Kommunalsjef for helse og omsorg Svein Resset presenterte Helse- og omsorgsplanen 2017-2020 og
svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes
egne ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider.
Repr. Andersen (H) fremmet tilleggsforslag til endringer i planen:
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man implementerer denne i planen. Det
settes fokus på: Tilbudet til eldre skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett,
egenverdi og livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha riktig og
ansvarlig boform. Eldre på institusjon skal ha enerom
Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet med demensplanen er å skape
et mer demensvennlig samfunn, det vil si integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen
om demensutfordringer.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag til endringer i planen:
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette gir forsvarlige og
hensiktsmessige tjenester.
Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk behandling. Private tjenester kan
ytes som et tillegg til dagens kommunale tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens kommunale tjenester skal
ikke inngås uten forutgående politisk behandling

Votering:
Det ble votert punktvis over tjenesteutvalgets innstilling og endringsforslag fremmet i møtet:
Følgende punkter i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt:


Eldrerådets forslag tas med videre



Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider

Følgende punkter i tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 8 mot 1(FRP) stemme



Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal
understøtte brukernes egne ressurser og muligheter.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i
helse- og omsorgsplanen.

Tilleggsforslag til endringer i planen fra Høyre og AP fremmet i møtet enstemmig vedtatt
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med
tillegg/endringer ble enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes
egne ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man implementerer denne i planen. Det
settes fokus på: Tilbudet til eldre skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett,
egenverdi og livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha riktig og
ansvarlig boform. Eldre på institusjon skal ha enerom
Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet med demensplanen er å skape
et mer demensvennlig samfunn, det vil si integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen
om demensutfordringer.
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette gir forsvarlige og
hensiktsmessige tjenester.
Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk behandling. Private tjenester kan
ytes som et tillegg til dagens kommunale tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens kommunale tjenester skal
ikke inngås uten forutgående politisk behandling
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017

Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes
egne ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man implementerer denne i planen. Det
settes fokus på: Tilbudet til eldre skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett,
egenverdi og livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha riktig og
ansvarlig boform. Eldre på institusjon skal ha enerom
Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet med demensplanen er å skape
et mer demensvennlig samfunn, det vil si integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen
om demensutfordringer.
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette gir forsvarlige og
hensiktsmessige tjenester.
Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk behandling. Private tjenester kan
ytes som et tillegg til dagens kommunale tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens kommunale tjenester skal
ikke inngås uten forutgående politisk behandling
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune skal i samarbeidet med å etablere en ny og felles Kristiansand kommune, jobbe for
følgende prinsipper for den nye kommunen:
1a: Søgne kommune ønsker at det i den nye kommunen skal etableres fritt sykehjemsvalg. Dette
innebærer at det ikke er kommunen som tildeler sykehjemsplass, men bruker og pårørende selv velger
sykehjem, uansett sted i regionen. Nærhetsprinsippet skal være gjeldende dersom man ikke ønsker et
sykehjem et annet sted i regionen.
1b Valget skal også inkludere private og ideelle sykehjem.
2 Søgne kommune ønsker at det i den nye kommunen etableres fritt brukervalg i hjemmebaserte
tjenester. Dette innebærer at de som får innvilget et vedtak av kommunen selv kan velge om
omsorgstjenesten skal utøves av det offentlige, eller av private og ideelle organisasjoner.
3 Det skal i større grad legges opp til at brukere og deres pårørende skal forholde seg til færrest mulig
hjemmehjelpere som besøker deres hjem.
Repr. Løchen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes.

Votering:
Høyres utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling og FRP sitt forslag ble dermed
ikke votert over.

Vedtak:
Behandling av saken utsettes.

Bakgrunn for saken:
Rådmannen vedtok høst 2016 ny helse- og omsorgsplan for Søgne kommune. Planen avløser
gjeldende Omsorgsplan 2011-2020.
Saksutredning:
En arbeidsgruppe har siden oktober 2016 jobbet ut planforslaget slik den framstår i saken.
Planen har fokusert på utfordringsbildet fra nå og frem mot 2030, slik fagtjenestene vurderer
det. Arbeidsgruppen har valgt ut følgende fire fokusområder for i best mulig grad beskrive,
samt møte nevnte utfordringsbilde:
 Tjenesteutvikling, kompetanse- og rekrutteringsbehov
 Utvikling i samarbeid med innbyggere, frivillige og private aktører
 Folkehelse og forebygging
 Hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og institusjonstjenester
I planen følger strategier og til dels konkrete forslag for hvordan Søgne kommune kan møte de
framtidige utfordringer innen helse- og omsorg. Forslagene er basert på at de være kvalitativt
gode og forutsigbare, samtidig med at investering i drift og bygg utvikles på en mest mulig
ressurseffektiv måte.
Rådmannens merknader:

Søgne kommune

Helse- og omsorgsplan
2017 - 2030

1

Forord
Endringer i det totale utfordringsbildet, nye nasjonale føringer og økt fokus på kombinasjonen
av helsetjenester og omsorgstjenester i et forebyggende perspektiv er viktige faktorer som
ligger til grunn for ny helse- og omsorgsplan plan i Søgne kommune. Nasjonale reformer,
planer og lovverk legger grunnlaget for kommunens hjelpeplikt. Dette kombinert med
demografisk utvikling, levekår og gradvis større sosiale helseforskjeller gir kommunen
betydelige utfordringer i årene fremover. Forutsigbare strategier og virkemidler er nødvendig
for å møte disse utfordringene.
«Den svakeste av de svake» finnes ikke. Enhver innbygger med behov for nødvendige helseog omsorgstjenester der kommunens hjelpeplikt utløses skal få dette. Uavhengig av diagnose
eller alder. Helse og omsorg er et stort og komplekst område, og problemstillingene er
mangfoldige. Det er utfordrende og krevende for kommunen å planlegge og prioritere strategier
og deretter gjennomføre tiltak for å ivareta alles rettigheter til helse- og omsorgstjenester.
Helse- og omsorgsplanen er utarbeidet for Søgne kommune. Det legges til grunn at tjenester
gis der folk bor også etter en eventuell kommunesammenslåing. Stortingsvedtaket om
sammenslåing endrer ikke premissene for denne planen.
Helse- og Omsorgsplan 2017-2030 er utviklet gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid.
Ansatte på ulike nivåer, tillitsvalgte, politikere og kommunens innbyggere har gitt sine innspill til
planen. Planens arbeidsgruppe har bestått av følgende:
Are Herdlevær, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Anita Amble, hovedtillitsvalgt Norsk sykepleierforbund
Arnfinn Rodal, fagleder Forvaltningstjenesten
Anne Lise Sandbakken, enhetsleder Enhet for hjemmetjenester
Trine Lise Enersen, enhetsleder Enhet for livsmestring
Vegard Nilsen, kommuneoverlege og enhetsleder Enhet for helsetjenester
Anne Christin Høyem, tidligere enhetsleder Enhet for institusjonstjenester
Kari Beate Johnsrud, enhetsleder Enhet for institusjonstjenester
Kristin Nygård Schau, rådgiver Enhet for hjemmetjenester
Yngvild Grummedal, SLT-koordinator/rådgiver
Svein Resset, kommunalsjef Helse-, sosial- og omsorgssektoren

Arbeidsgruppen takker alle bidragsytere for gode innspill og stort engasjement.
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2

INNLEDNING

2.1

Bakgrunn for- og innhold i planen

Nye helseutfordringer og nye behandlingsmuligheter, kombinert med ny bruker- og pasientrolle
fører til endringer i helse- og omsorgstjenesten. Det blir vesentlig flere eldre i befolkningen, noe
som gir nye og flere muligheter, blant annet innen frivillig arbeid. Flere eldre vil dermed kunne
være en ressurs for lokalsamfunnet. Men økende andel eldre vil også påvirke
sykdomsmønsteret. Med høyere alder øker forekomsten av sammensatte og kroniske
sykdommer. Samtidig pågår en økende spesialisering og oppdeling av tjenestene i tråd med
den nasjonale samhandlingsreformen, både faglig og organisatorisk.
Søgne kommune vil endre seg fra å ha en relativt ung befolkning i dag til en over snittet eldre
befolkning om 15-20 år. Andelen over 80 år vil frem til 2040 øke 163% i Søgne og 112% i
Norge (SSB). Dette utløser behov for god, forutsigbar og langsiktig planlegging av
tjenesteområdene. Slik planlegging er nødvendig for å utvikle god kvalitet i organisering og
utøvelse av tjenestene parallelt med å sikre økonomisk bæreevne til å kunne finansiere det
hele.
«Helse- og omsorgsplan 2017-2030» avløser derfor «Omsorgsplan 2012-2020». Planens
intensjon er å legge grunnlaget for å utvikle tjenestene i tråd med behovene de neste 15-20
årene. Det er en målsetting for kommunen at innbyggere skal være friske så lenge som mulig,
der den enkelte innbygger i størst mulig grad benytter egne ressurser lengst mulig før
kommunen må tilby kompenserende bistand på ulike områder. Planen inneholder derfor et
tiltakskapittel rettet mot folkehelse og forebygging. Forebyggende tiltak og tidlig innsats er en
viktig del av planen også fordi kommunen de siste årene har økt ressursinnsatsen betraktelig i
den retning, blant annet gjennom nye tiltak og et stadig tettere og mer systematisk samarbeid
mellom helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Kapittel 6.3 inneholder relativt
konkrete tiltak. Noen av dem pågår allerede, mens andre er nye. Dette er forslag og eksempler
på tiltak som ikke faller inn under kommunens hjelpeplikt, men som foreslås nettopp for å
styrke den forebyggende delen av kommunens helse- og omsorgstjenester.
Den betydelige økningen av antall eldre 80+, flere personer med demens og flere voksne
funksjonshemmede med behov for langvarige og sammensatte tjenester er de områdene som
får mest oppmerksomhet i denne planen (kapittel 6.4). Det er disse tjenesteområdene som
krever mest planlegging og som ressursmessig er mest krevende å planlegge. Det er også på
disse områdene det kreves mest ressursinnsats i drift og de største investeringene.
Helse- og omsorgssektoren må utvikles slik at kommunen har økonomisk bæreevne til å utøve
sin hjelpeplikt. Det er en nødvendighet å utvikle tjenestene slik at kommunen kan produsere
mest mulig tjenester pr investerte krone, både når det gjelder drift og bygg. For å sikre at dette
harmonerer med kommunens økonomiske handlingsrom, legger planen opp til at alle forslag til
ulike tiltak, slik de framstilles i kapittel 6 avklares fortløpende i forbindelse med de framtidige
behandlinger av kommunens økonomiplaner.
Kommunens innsats er viktig, men frivillighet og innsats fra den enkelte innbygger og dennes
sosiale nettverk er også viktige og nødvendige innsatsfaktorer for å sikre nok helse, nok
trygghet og for å forebygge uønsket ensomhet. Tilstrekkelig rekruttering og utvikling av god
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fagkompetanse, kombinert med bruk av teknologiske løsninger må fra kommunens side økes
tilsvarende den behovsutvikling vi ser i det utfordringsbildet som tegnes i kapittel 5.

2.2

Planens overordnede målsetting

 Være et administrativt og politiske styringsdokument for å sikre de helse- og
omsorgstjenester som innbyggerne har krav på de kommende årene.
 Beskrive det framtidige utfordringsbildet samt lokale mål og strategier med et
framtidsrettet fokus.
.
 Bidra til å ivareta den kommunale hjelpeplikt i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter,
og samtidig danne grunnlag for kommunens økonomiske vurderinger og prioriteringer i
planperioden.

 At kommunens helse- og omsorgstjenester skal bidra til at den enkelte kan leve et
trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv.

2.3

Begrepsavklaringer og avgrensninger

Begrepsavklaringer:
Hjemmebaserte tjenester er tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, avlastningstiltak,
psykiske helsetjenester, rusoppfølgingstjenester, heldøgns omsorgsplasser, dag- og
aktivitetstilbud til forskjellige målgrupper, omsorgslønn, støttekontakt, trygghetsalarm og
hverdagsrehabilitering. Hjemmebaserte tjenester ytes utenfor institusjon og som regel i den
enkeltes hjem.
Helsetjenester er i hovedsak å forstå som helsestasjonsvirksomhet, skolehelsetjeneste,
familiesenter, psykososiale tjenester, legetjenester, fysio- og ergoterapitjenester
Heldøgns tjenestetilbud brukes som samlebetegnelse for institusjonsplasser og kommunale
boliger/bofellesskap spesielt tilrettelagt for heldøgns tjenestetilbud. Dette gjelder både barn og
voksne.
Korttidsplasser er en samlebetegnelse for tidsbegrensede institusjonsopphold i sykehjem med
klare avgrensede formål.
Rehabiliteringsplasser er korttidsopphold med et klart rehabiliteringsformål.
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Avlastning er tiltak med et definert avlastende formål der omsorgsyter er i fokus og skal
avlastes for nødvendige omsorgsoppgaver som er særlig tyngende. Kan gis på institusjon eller
i private hjem.

Forebyggende arbeid deles inn i tre nivåer:




Universell forebygging : tar sikte på å utforme strategier/tiltak som henvender seg til
hele befolkningen eller grupper av befolkningen (for eksempel alle 3. Klassinger)
Selektiv forebygging: tar sikte på å utforme strategier/tiltak som rettes mot
risikogrupper og/eller risikosituasjoner.
Indikativ forebygging: er strategier/tiltak som rettes mot enkeltpersoner hvor
risikofaktorer og/eller konkrete problemer er observert eller opplevd.

Prognoser:
Det vises til kap 7.1, figurene 1 og 3. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Prognosene
er beregnet med utgangspunkt i middels befolkningstilvekst, og det tas forbehold om endringer.
Nye prognoser må innhentes ved framtidig evaluering og rullering av planen slik at de til enhver
tid er mest mulig riktige.

Økonomiske forutsetninger:
Kommunens økonomiske utvikling har de siste årene sikret handlingsrom for å utvide, samt
iverksette nye tjenester innen helse- og omsorgsområdet. Ikke minst i forhold til forebyggende
arbeid og tidlig innsats. Det er behov for å tenke nytt og strategisk for å imøtekomme
utfordringsbildet og innbyggernes behov og rettigheter i årene som kommer.
Kostnader knyttet til foreslåtte tiltak vil følge med i rådmannens forslag til kommende
økonomiplaner. Rammene som vedtas i økonomiplanene vil være avgjørende for hvilke tiltak
som vedtas. Helse- og omsorgsplanen definerer derfor ikke hva ulike tiltak vil koste.

Tiltak:
I planen er det på en del områder bare beskrevet videreføring av tiltak ut fra strategien og
nevnt eksempler på slike tiltak hvor noen også utføres i dag.
På andre områder av mer omfattende eller innvesteringskrevende art er det beskrevet konkrete
forslag til tiltak.
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Avgrensninger:
Flyktningarbeid, rusarbeid og fysioterapi har egne, aktive planer. Derfor omtales disse
tjenesteområdene i svært liten grad i denne helse- og omsorgsplanen. Kompetansebehov og
rekruttering kommenteres noe i denne planen som supplement til eksisterende særplan.

Planens tiltaksdel har ikke tatt særlig hensyn til kommende kommunereform. Årsak til dette er
at tidspunktet for stortingets tvangsvedtak om å slå Søgne kommune sammen med to andre
kommuner fra 01.01.2020 kom relativt sent i planprosessen.
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3

PLANFORUTSETNINGER

3.1

Lovverk

Kommunen plikter at alle helse- og omsorgstjenester som ytes er faglig forsvarlige. De
mest sentrale lovverkene for kommunale helse- og omsorgstjenester er Helse- og
omsorgstjenesteloven, Lov om helsepersonell, Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov om
sosiale tjenester i NAV og Folkehelseloven.
I tillegg nevnes annet lovverk som grenser til helse- og omsorgstjenesten. Eksempler på
dette er Lov om barnevernstjenester, Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om
gjennomføring og etablering av psykisk helsevern, Lov om tannhelsetjenesten.

3.2

Nasjonale føringer

I planleggingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester må nasjonale føringer tas hensyn
til og følges. En kort beskrivelse av innhold i følgende dokumenter finnes som vedlegg bak i
planen (kap 7.2). De mest sentrale nasjonale føringer er:

Omsorg 2020
https://www.regjeringen.no/contentassets/af2a24858c8340edaf78a77e2fbe9cb7/omsorg_20
20.pdf

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, St.meld. 26
https://www.regjeringen.no/contentassets/d30685b2829b41bf99edf3e3a7e95d97/no/pdfs/st
m201420150026000dddpdfs.pdf

Melding om prioritering St.meld 34 (2015-2016)
https://www.regjeringen.no/contentassets/439a420e01914a18b21f351143ccc6af/no/pdfs/stm
201520160034000dddpdfs.pdf

Folkehelsemeldingen St.meld. 19
https://www.regjeringen.no/contentassets/7fe0d990020b4e0fb61f35e1e05c84fe/no/pdfs/stm2
01420150019000dddpdfs.pdf
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Samhandlingsreformen, St.meld 47
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/st
m200820090047000dddpdfs.pdf

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256

Nasjonal helse og sykehusplan 2016-2019:
https://www.regjeringen.no/contentassets/7b6ad7e0ef1a403d97958bcb34478609/no/pdfs/st
m201520160011000dddpdfs.pdf

Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020:
https://www.regjeringen.no/contentassets/1ab211f350b34eac926861b68b6498a1/no/pdfs/pr
p201520160015000dddpdfs.pdf

Melding om kvalitet og pasientsikkerhet, St.meld 11
https://www.regjeringen.no/contentassets/4db4ebe7d94a4687946baa063cd683d5/no/pdfs/st
m201420150011000dddpdfs.pdf

NOU 11:2011 – Innovasjon i omsorg
https://www.regjeringen.no/contentassets/5fd24706b4474177bec0938582e3964a/no/pdfs/no
u201120110011000dddpdfs.pdf
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3.3

Lokale føringer

Helse- og omsorgsplanen 2017-2030 i Søgne kommune må ses i sammenheng med andre
kommunale planer. Sentralt er gjeldende kommuneplan hvor langsiktige strategier for
helse- og omsorgsarbeidet fremgår i samfunnsdelen.
Annet viktig planverk er:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Utfordringsbilde og folkehelseoversikt 2017
Den til enhver tid gjeldende økonomiplan
Plan for folkehelse 2015-2019
Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020
Plan for bosetting og inkludering av flyktninger 2016-2020
Plan for Habilitering og Rehabilitering 2013 – 2016
Plan for likestilling-, inkludering- og mangfold (LIM)
Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner 2011 – 2016
Kompetanse- og rekrutteringsplan for helse- og omsorg 2016 – 2020

Det er en målsetting at særplaner som utgår i størst mulig grad vurderes innlemmet i
framtidige helse- og omsorgsplaner.

3.4

Evaluering av planen

Det skjer svært mye som påvirker rammebetingelsene for kommunens for helse- og
omsorgstjenester. Sentrale stikkord er utviklingen av den nasjonale samhandlingsreformen,
endringer i nasjonalt lovverk og forskrifter samt den pågående kommunereformen. Dette
betyr at en langsiktig plan som dette vil måtte justeres underveis. Også på sentrale områder.
Planen må derfor tilpasses den til enhver tids gjeldende situasjon.
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4

DAGENS SITUASJON INNEN DAGENS HELSE- OG
OMSORGSTJENESTER

4.1

Kommunens helse- og omsorgstjenester

Lovpålagte tjenester
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kommunens overordnede medisinskfaglige ansvar
Helsestasjonstjeneste
Skolehelsetjeneste
Fysioterapi- og ergoterapitjenester
Habiliterings- og Rehabiliteringstjenester
Jordmortjeneste
Helsetjenester i hjemmet
Praktisk bistand og opplæring i hjemmet
Omsorgslønn
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Langtidsopphold i institusjon
Korttids- avlastningsopphold i institusjon
Korttids- rehabiliteringsopphold i institusjon
Øyeblikkelig Hjelp Døgnopphold (ØHD- tilbud)
Støttekontakttjenester
Fastlegetilbud
Legevakttilbud
Koordinerende enhet / Individuell Plan
Medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte

Ikke lovpålagte tjenester
o
o
o
o
o
o

Familiesentret – tilbud til familier med barn under 18 år.
Frisklivsentralen. (Lærings- og mestringstilbud)
Dag- og aktivitetstilbud
Hverdagsrehabilitering
Trygghetsalarmer - velferdsteknologitiltak
Psykososialt arbeid (tilbud barn og unge i samarbeid med skolen)
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4.2
o
o
o
o

Ressursinnsats i dagens kommunale omsorgstjenester (2016)
Hjemmetjenester
Institusjonstjenester
Psykisk helse- og rusarbeid
Tjenester til funksjonshemmede

Veksten i netto driftsutgifter til pleie- og omsorg i Søgne har den siste femårsperioden vært
lavere enn tilsvarende vekst i andre kommuner. I 2016 økte imidlertid utgiftene med 6,5 % ut
over pris- og lønnsvekst. Utgiftsveksten har sammenheng med økt utgiftsbehov som følge
av flere innbyggere i de eldste aldersgrupper og flere psykisk utviklingshemmede over 16 år.
Søgne kommunes netto driftsutgifter i 2016 var 1.229 kroner lavere pr. innbygger enn
gjennomsnittet i kostragruppe 07. Differansene er enda større i forhold til landet som helhet
og snittet for kommunene i Vest-Agder. Dette skyldes delvis at Søgne har en ung befolkning i
forhold til landet for øvrig.
Pleie- og omsorgssektoren er krevende å analysere fordi det gis ulike tjenester av ulikt
omfang til innbyggere i alle aldre. Hovedbildet ser imidlertid ut til å være at det gis
hjemmetjenester til noen flere i Søgne kommune enn gjennomsnittet i kostragruppen, men at
kostnaden per mottaker av hjemmetjenester er lavere enn gjennomsnittet. For
institusjonstjenester er bildet motsatt, det vil si at færre personer mottar tjenester, men at
utgift per oppholdsdøgn på institusjon er høyere enn gjennomsnittet. Institusjonstjenester
inkluderer også institusjonsplasser for yngre brukergrupper.

4.3
o
o
o
o
o

Ressursinnsats i dagens kommunale helsetjenester (2016)
Forebyggende tjenester
Skolehelsetjenesten
Fysio- og ergoterapitjenester
Familiesenter
Legetjenesten

Utgiftene til kommunehelsetjenesten har hittil ligget lavere i Søgne enn gjennomsnittet i
kostragruppen, men dette har endret seg vesentlig det siste året. Dette har sammenheng
med vesentlig økning når det gjelder stillinger i helsestasjon (helsesøstertjeneste,
jordmortjeneste) og etablering av psykososialt team.
Søgne kommune brukte i 2016 2.676 kroner pr. innbygger på kommunehelse.
Kommunegruppen brukte 2.226 pr. innbygger, mens Vest-Agderkommunene brukte kr 2.483
kroner pr. innbygger. Helseområdet har vært et politisk satsingsområde de siste par årene,
og nettoutgiftene til kommunehelse økte kraftig i 2016. Av en samlet økning på ca. 7 mill.
kroner utgjorde økninger til familiesenteret, skolehelsetjenesten og ergo-/fysioterapi 2,9 mill.
kroner, mens psykososialt team utgjorde 1,8 mill. kroner. Dette gjorde at det særlig var
forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste som ble styrket i 2016.
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4.4

Interkommunalt samarbeid – helse og omsorgstjenester

Søgne kommune har i mange år vært del av Knutepunkt Sørlandet. I tillegg til å legge til rette
for samhandlingsutvikling og delavtaler med Sørlandet sykehus i forbindelse med
samhandlingsreformen, har knutepunktets helse-, sosial- og omsorgsnettverk et
strategidokument med fokus på tre fagområder:

Psykisk helse og rus:
o
o
o
o

For å møte innføring av nye kommunale oppgaver og plikter innenfor psykisk helseog rus området på en offensiv og strukturert måte.
Sikre kunnskapsbaserte, robuste og fleksible tjenester.
Ha en samfunnsøkonomisk og effektiv bruk av ressursene i tjenester for psykisk
helse og rus.
Ha fokus på forebygging og redusere levekårsutfordringer knyttet til psykiske lidelser
og rusproblematikk.

Rehabilitering:
o
o
o

For å møte innføring av nye kommunale oppgaver og plikter innenfor
rehabiliteringsområdet på en offensiv og strukturert måte.
Sikre kunnskapsbaserte, robuste og fleksible tjenester.
Ha en samfunnsøkonomisk og effektiv bruk av ressursene i rehabiliteringstjenesten.

E-helse og velferdsteknologi:
o
o
o
o

For at innbyggerne i regionen skal ha anledning til å bo hjemme så lenge som mulig.
Bidra til en samfunnsøkonomisk og effektiv bruk av ressursene i helse- og
omsorgstjenestene.
Jobbe mot at regionen skal ha en ledende rolle innen utvikling og innføring av
velferdsteknologi og e-helse
Velferdsteknologi skal være en sentral del av det kommunale tilbudet innen helse og
omsorg i alle knutepunktkommunene.
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5

UTFORDRINGSBILDET I SØGNE FRAM MOT 2030

Utfordringsbildet i hovedpunkter:

Tjenesteutvikling,
kompetanse- og
rekrutteringsbehov

Hovedutfordringene for morgendagens helse- omsorgstjenester er
knyttet til vekst i antall tjenestemottagere og flere tjenestemottagere
med komplekse sykdomsbilder med behov for sammensatte tjenester.
Dette stiller store krav til kapasitet og kompetanse i helse- og
omsorgstjenestene, og til omstilling og tilpassing i kommunen. Som
følge av veksten vil kommunen totalt sett gradvis trenge flere ansatte,
ansatte i ulike fagprofesjoner vil ha behov for videreutdanning og
organisering av de ulike tjenesteområdene må evalueres og tilpasses
utviklingen.
Befolkningsprognoser for Søgne viser en betydelig vekst for
aldersgruppen 80+ i perioden 2016 - 2030 (kap 7.1, figur 1). Denne
«eldrebølgen» er startet, men øker progressivt fra 2020 helt frem til
2040. Det er viktig å presisere at en økende andel pensjonister
vurderes mer som en ressurs enn en belastning for kommunen.
Utfordringen er å få utnyttet ressursen, hvilket også avhenger av
interesse fra pensjonistene selv.
Vi antar at fremtidens innbyggere vil ha bedre forutsetninger for å klare
seg selv enn noen annen generasjon før dem, men de vil også ha
større forventninger overfor velferdssamfunnet enn tidligere.
Etterkrigskullene som vil passere 80 år fra 2025 og framover har vært i
fronten for sosiale forandringer på hvert trinn av livsløpet. Det er derfor
ikke usannsynlig at de også vil opptre annerledes enn tidligere
generasjoner i møte med alderdommen, og bidra til å redefinere
eldrerollen og betydningen og meningen med det å bli gammel.
Endringer i lovverk og forskrifter har ført til bedre rammebetingelser for
tjenester også til funksjonshemmede. Endringene er positive fordi det
sikrer menneskeverd og like rettigheter. Men samfunnet må forholde
seg til at rettighetene til personer som på de fleste områder i livet har
behov for langvarige og sammensatte tjenester er svært
ressurskrevende å gjennomføre, også for kommunen. Trend og
prognoser tilsier at det blir flere slike tjenestemottagere i årene som
kommer.
Søgne har i mange år bosatt flyktninger. Mange av disse har særegne
helseutfordringer i tillegg til utfordringene med nytt språk, kultur og
vanskene med å komme i jobb. Noen har høy utdanning, men slipper
ikke til, men mange er analfabeter. Dette gjør at språk og
kommunikasjon kan bli en økende utfordring i fremtiden.
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Utvikling i samarbeid med
innbyggerne, frivillige og
private aktører

Folkehelse og forebygging

Kommunens helse- og omsorgstjenester yter som utgangspunkt ikke
tjenester ut over de rammene lovverket gir. Frivillighet og
pårørendeinnsats vil derfor bli sentrale for å opprettholde ønsket
levestandard fremover. Det vil bli nødvendig med mer klare skiller mellom
det offentliges hjelpeplikt og hva som evt. må følges opp av privat initiativ
eller frivillige og nettverk. Dette bryter med utviklingen vi har hatt de siste
30 år med mindre dugnadsånd og økte forventninger til offentlige
løsninger i befolkningen. Økt bruk av private tjenester ut over det som
kommunen ikke gir, må forventes. Det kan bli utfordrende å skape
løsninger som krever samarbeid mellom egeninnsats, private aktører og
kommunale tjenester.

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand (ikke
enkeltindividets) og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.
Folkehelsen er bedret siste 50 år, men forskjellene er blitt større. En
bred folkehelsesatsning i alle samfunnssektorer er en viktig forutsetning
for å sikre livskvalitet og gode liv for alle innbyggere i Søgne kommune.
Nå er kreftdød < 75 år beskrevet som den sykdomsgruppen som tar
livet av flest Søgneinnbyggere. Ca. 1 av 2 som dør før fylte 75 dør av
kreft, som er nesten 3 ganger flere enn de som dør av hjertekarsykdom. De vanligste krefttypene kan forklares ut fra kjente
miljøfaktorer som kosthold, tobakksbruk, alkohol, fedme og infeksjoner.
«Eldrebølgen» alene (uten økt aldersjustert forekomst) vil for
kreftsykdommene gi 69% flere krefttilfeller i 2030 enn i 2016 (kilde:
Kreftregisteret). Når vi samtidig forventer økt aldersjustert forekomst på
1-2% per år så betyr det at vi må se for oss ca. dobling av antall
krefttilfeller.
Tilsvarende økning som for kreft må vi forvente oss for alle de
sykdommene vi kjenner til som øker i forekomst med alder (hjerneslag,
hjerteinfarkt, demens, type-2 diabetes, nyresvikt, KOLS, grå stær,
grønn stær, tannlidelser, osv). Dette vil utfordre kommunen når det
gjelder tverrfaglig kompetanse og utvikling av tjenestetilbud som er
tilpasset en ca. doblet forekomst av eldre brukere med et komplekst
sykdomsbilde.
Foreldres ansvar til å gi barnet omsorg, oppdragelse og forsørgelse må
tydeliggjøres, og slikt ansvar kan ikke og bør ikke overtas av
kommunen. Familiers tidsklemme med jobb, skole og fritidsaktiviteter,
kan oppleves stressende, gi søvnløshet og gå ut over livskvalitet.
Samfunnet er mer individrettet med økt fokus på «selvrealisering».
Samlivsbrudd er en stor belastning for barn og unge. Likedan vet vi at
rus i familier er et samfunnsproblem, også lovlige rusmidler som alkohol
og tabletter. Rus er et problem også i mange familier i Søgne. Samtidig
kan en merke en mer liberal holdning blant unge voksne i fht hasj og
andre narkotiske stoffer. Dette skaper større kompleksitet i
enkeltsakene.
Påvirkning av digitale medier er en utfordring for mange barn, unge og
voksne. Nye kommunikasjonsmåter gjør at folk kan være fysisk tilstede
uten å være mentalt tilgjengelig for hverandre. Digitale medier kan øke
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sannsynligheten for relasjonsskader og psykiske problemer, særlig hos
barn og ungdom.
Ung- data undersøkelsen fra ungdomsskolene i Søgne, viser at
ungdom i kommunen skårer høyere enn landsgjennomsnittet i forhold til
ensomhet, depressivt stemningsleie, daglige helseplager og mobbing. En
høy andel barn og unge sliter psykisk med selvbilde, prestasjonspress,
psykiske belastninger, familie- og vennerelasjoner. Undersøkelsen viser
også at ca. hver 5. ungdom har skadet seg selv og at ca. hver 11.
ungdom har forsøkt å ta sitt eget liv. Erfaring viser slike tendenser også i
barneskolen. Samtidig fremkommer et økende behov for individuelle
tilpasninger i skolen grunnet atferdsmessige utfordringer.
Barn vokser opp i økende sosiale/økonomiske forskjeller som kan bidra
til «utenforskap». Andelen lavinntektshusholdninger har siden 2005 økt
i Søgne (7 til 12%) og i landet som helhet (8 til 12%). «Barn som
pårørende» er en gruppe i risiko, der de lever med foreldre eller søsken
med kroniske sykdommer eller andre utfordringer.
Psykiske lidelser og lidelser i muskel- og skjelettapparatet er de to
viktigste årsakene til sykemeldinger og redusert livskvalitet. Disse
lidelsene rammer kvinner mer enn menn, og de rammer oftere personer
med lav utdanning, i lav sosial klasse eller med «løs» tilknytning til
arbeidslivet. Det er derfor bekymringsfullt at Søgne har høyere
ungdomsledighet, flere unge uføre og flere 5. klassinger på laveste
mestringsnivå i lesing og regning enn landsgjennomsnittet (viser til
utfordringsdokumentet). Søgne har også siste 30 årene tapt terreng
med tanke på andelen 25-44 åringer som tar høyere utdanning
sammenlignet med både Vest Agder og Norge.
Norge har gått fra å ha verdens høyeste forventede levealder i 1950, til i
2010 å være på 12. plass for menn og 13. plass for kvinner. Vi kan
likevel si at helsetilstanden generelt er god i Norge, men ikke for alle.
Skal Norge nå sitt mål om å være «topp 3 i verden» igjen, er vi nødt til å
løfte opp de som har dårligst helse. Det eksisterer i dag større
helseforskjeller enn mange er villige til å innrømme. Sosial ulikhet i
helse er kanskje vår største folkehelseutfordring. Sosial ulikhet i helse
betyr at mennesker med lav sosioøkonomisk posisjon har dårligere
helseutsikter enn de med høy tilsvarende posisjon.

Framskriving av befolkningsprognoser viser et stort behov for nye
omsorgsplasser med tilgang til heldøgns tjenester og hjemmebaserte
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Hjemmebaserte tjenester,
rehabilitering og
institusjonstjenester

tjenester i planperioden. Tilrettelegging av egen bolig som gjør det
enklere å motta helse- og omsorgstjenester i eget hjem gir større
muligheter for egenmestring for den enkelte. Enkeltpersoner må i
framtida ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte
brukernes egne ressurser og muligheter.
Dagens omsorgstjeneste har mottakere i alle aldre og med svært ulike
behov. Det forventes at flere barn blir født med store og omfattende
hjelpebehov jf. utviklingen innen teknologi. Dette vil gi økte utfordringer
med hensyn til lokaler/arealer og ressurser til de nødvendige
tjenestetilbudene. Noen mottar tjenester fra de er født og gjennom hele
livsløpet, mens andre mottar tjenester for en avgrenset periode i livet.
Morgendagens omsorgs-tjenestebrukere blir flere enn før, de vil være i
alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov.
Nasjonale beregninger for antall personer med demens i Søgne viser en
stor økning frem mot 2030 og 2040 (kap 7.1, figur 3). Det er foreløpig lite
som tyder på gjennombrudd i forebyggende tiltak mot demens, så det er
relevant å planlegge i forhold til disse tallene. Antallet personer med
demens vil dobles i den norske befolkningen fram til 2040, og i Søgne
tilsier prognosen en økning på ca 160%. De fleste beboere på sykehjem
i Søgne har en demenstilstand. På landsbasis regner en med at 80 % av
beboere i sykehjem har demens og at minst 10 % av de som mottar
hjemmetjenester har demens (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og
helse). Det er foreløpig ikke pålitelige tall lokalt når det gjelder
demensforekomst blant mottakere av hjemmetjenester i kommunen.
Å ta i bruk ny teknologi er viktig for at flest mulig skal klare seg hjemme
lengst mulig. Teknologi kan ikke erstatte menneskelig omsorg og fysisk
nærhet, men kan være et bidrag til at man kan klare seg selv lenger, og
gi en større fleksibilitet og trygghet for brukerne.
Som følge av samhandlingsreformen reduseres det kraftig på
døgnplasser på sykehus og det vil være høyere terskel for innleggelse i
spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at mer må løses i kommunen.
Spesialisthelsetjenesten legger mer press enn tidligere på kommunen i
forhold til kommunale tjenester før de tar brukere inn til behandling. Det
samme gjelder fra fengsel etter endt soning.
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6

STRATEGIER OG FORSLAG TIL TILTAK I FORHOLD
TIL FRAMTIDENS UTFORDRINGER

Hovedmål:
Søgne kommune skal tilby fleksible, koordinerte og framtidsrettede helse- og
omsorgstjenester med rett kompetanse til rett tid, samt bidra til at alle innbyggerne
har et mest mulig selvstendig og verdig liv

6.1

Tjenesteutvikling, kompetanse- og rekrutteringsbehov

Utgangspunktet:
Søgne vil de nærmeste årene ha betydelig befolkningsvekst og en særlig sterk økning i de
eldre aldersgruppene (kap 7.1, figur 1). Ulike former for sykdommer og funksjonstap øker
ofte med alderen, og det vil derfor bli økte oppgaver og behov for personell for å løse de
lovpålagte oppgavene på en forsvarlig og god måte. De fleste innbyggere ønsker naturlig
nok å mestre det å kunne bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Det er derfor viktig at
kommunen legger til rette for at så mange som mulig skal kunne bo i sin opprinnelige bolig
eller en tilpasset bolig, og på den måten unngå institusjonsopphold.
Omsorgstjenestene kjennetegnes av en stor andel deltidsansatte, samtidig med at det kan
være en utfordring å fylle vaktlistene med personale som innehar relevant kompetanse. Det
er uheldig at eksisterende ansatte, nyutdannede og nytilsatte for sjeldent kan tilbys hele
stillinger. Det er behov for nye tiltak og løsninger for å møte disse utfordringene. For øvrig
vises det til gjeldende kompetanse- og rekrutteringsplan for sektoren.

Strategi:
Det innarbeides nye årsverk og mer fagkompetanse på ulike områder i tråd med utvikling og
utvidelse av helse- og omsorgstjenestene i planperioden.

Forslag til tiltak:


Enhetenes ledere vurderer fortløpende hvilken kompetanse som trengs innenfor de
ulike tjenesteområdene, og iverksetter nødvendige og/eller hensiktsmessige tiltak for
å sikre riktig kompetanse til den enkelte brukergruppe. Gjeldende kompetanse- og
rekrutteringsplan 2016-2020 følges opp.



Det gjennomføres et eget prosjekt i løpet av 2018 for å evaluere organisering og bruk
av kommunens samlede sykepleierressurs.
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Det jobbes videre med å øke gjennomsnittlige stillingsstørrelser ved å se hele
kommunen under ett der dette er mulig og hensiktsmessig. Det er en målsetting å
oppnå størst mulig stillingsstørrelser innenfor gitte rammer, og at det parallelt tas
hensyn til de ansattes individuelle ønsker og behov for stillingsprosent. Her vises for
øvrig til pågående arbeid i egen tverrsektoriell styringsgruppe ledet av
organisasjonssjef.



Det vurderes etablert x antall stillinger rettet mot ungdommer i alderen 15 til 17 år
som tilbys sommerjobb på institusjoner. Deres oppgaver kan for eksempel være:
o Frokost- og middagsvert
o Turvenn
o Aktivitetsledsager
o «Gledesspreder»
o Utøve forefallende arbeid for å avlaste fagpersonell



Stipendordning for sykepleier- og vernepleierstudenter evalueres og oppgraderes.
slik at vi er konkurransedyktig i forhold til omkringliggende kommuner. Og det
investeres i konkrete markedsføringstiltak rettet mot 1- års studenter på
sykepleierhøyskolen.



Sektoren inntar en offensiv holdning til internt lederopplæringskurs som iverksettes
fra høst 2017.

6.2

Utvikling i samarbeid med innbyggere, frivillige og private aktører

Utgangspunktet:
Utviklingsarbeidet i planperioden må ta hensyn til at omfanget av tjenester vil øke betraktelig
samtidig med at andelen yrkesaktive vil falle. Det vil trolig ikke være mulig å møte alle behov
i befolkningen kun med kommunale tjenester. Søgne kommune vil derfor måtte tydeliggjøre
for innbyggerne hva kommunen i henhold til gjeldende lovverk og føringer gir ikke gir av
helse- og omsorgstjenester. Frivillig innsats og tjenester fra private aktører vil måtte supplere
kommunens tjenester.
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6.2.1 Avgrensing av kommunal innsats

Strategi:
Kommunen tydeliggjør ovenfor innbyggerne hvilke tjenester kommunen gir, og hvilke
tjenester innbyggerne må betale for selv.

Forslag til tiltak:


6.2.2

God informasjon til innbyggerne om hva kommunen kan tilby.

Ansvarliggjøring av de ansvarlige– og styrke dem til å kunne ivareta ansvaret

Strategi:
Kommunen er tydelig på forventing om at den enkelte tar ansvar for eget liv og egen helse,
og vil styrke arbeidet som setter innbyggerne i stand til å klare det.

Forslag til tiltak:


Være tydelig overfor foreldre og foresatte at ansvaret og den viktigste innsatsen
ligger hos foreldrene.



Legge til rette for godt samarbeid mellom foreldre og foresatte og tjenestene rettet
mot barn og ungdom (f.eks. helsestasjon, familiesenter, barnevern, ansatte i
barnehage/skole)



Utvikle hverdagsrehabilitering videre slik at enda flere med begynnende
funksjonssvikt gjennom en intensivert tverrfaglig innsats over en kort tidsperiode i
etterkant kan klare seg uten offentlige tjenester (eller med begrensede offentlige
tjenester).
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6.2.3 Innsats fra frivillige

Strategi:
Frivillig innsats gjøres mer attraktivt, og samarbeidet mellom frivilligsentral og kommunen
videreutvikles. Storfamilien, naboer, pensjonister og andre tar større del av ansvaret for egne
og andres utfordringer.

Forslag til tiltak:


Kommunen bidrar via samarbeidsavtaler til å understøtte frivillig arbeid. Som for
eksempel kursing, inspirasjonskvelder, møteplasser og årlige fester.



Halvårlig samarbeidsmøte mellom frivilligsentral og ledergruppen i helse- og
omsorgsektoren. Utvikle et tettere samarbeid med frivilligsentralen.



Kommunen tydeliggjør behov for at innbyggerne tar initiativer rettet mot barn og unge
for å forebygge «utenforskap» (f.eks. leksehjelp, «trygg voksen» i friminuttene,
lyttevenn, «ekstra besteforeldrehjem») og rettet mot voksne/eldre (f.eks. oppsøkende
naboskap, besøksvenn, matombringing, hagehjelp, stirydding).



Mer fleksibel mulighet for bruk av offentlige lokaler for innbyggere som frivillig gir tiltak
rettet mot barn og ungdommer.

6.2.4 Private aktører

Strategi:
Både innbyggerne og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud. Kommunen er åpen for
offentlig-privat samarbeid der dette gir forsvarlige tjenester og samtidig er hensiktsmessig.

Forslag til tiltak:


Aktiv samarbeidsprofil fra kommunen med private aktører. Spesielt i tilknytning til
Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Andre områder vurderes fortløpende.
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Oppfordre innbyggerne til å kontakte private aktører hvis de ønsker tjenester eller
botilbud kommunen ikke tilbyr.



Årlig samarbeidsmøte mellom private helseaktører i nærområdet og ledergruppen i
helse- og omsorgsektoren.

6.3

Folkehelse og forebygging

Utgangspunktet:
Søgne kommune vil øke fokuset ytterligere på folkehelsearbeid, helsefremming og
forebyggende arbeid for i størst mulig grad å styrke befolkningens helse. Sosial ulikhet er en
av våre største folkehelseutfordringer.
Universelle tiltak vil virke utjevnende på sosial ulikhet i helse og er den form for forebygging
som forebygger flest uønskede hendelser. Dette følger av «folkehelsens masselov» som sier
at mange personer med lav risiko genererer flere uønskede hendelser enn få personer med
høy risiko. Dilemmaet er imidlertid at vi har lett for å sette inn tiltak mot grupper med høyere
risiko eller med allerede etablerte utfordringer. Dermed mister vi mye av potensialet innenfor
forebygging og bare en svært begrenset del av de uønskede hendelsene vil bli forebygget.
Med de store utfordringene vi står foran med forventet dobling av mange sykdomsgrupper
innen 2030 mener vi at vi må velge den type forebygging som har det største potensialet.
Lykkes vi her vil det kunne forebygge frafall fra utdanning, psykiske helseplager, muskel- og
skjelettplager samt mange av de andre store folkesykdommene.

6.3.1

Helsefremming og forebygging

Strategi:

Det gjøres mer universelt forebyggende arbeid i tillegg til selektivt og indikativt
forebyggende, med særlig fokus på barn, ungdom og deres foreldre.

Forslag til tiltak:


Etablere en tverrfaglig tiltaksplan med bakgrunn i ungdataundersøkelsene, og som
dekker tiltak fra -9 måneder til ung voksen. Særlige tiltak for å styrke foreldrerollen
vektlegges.
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Øke fokus på tverrfaglig samarbeid og felles faglig forståelse mellom helseansatte og
ansatte i barnehage og skole ved å arrangere felles fagdager med fokus på relasjonsog traumekompetanse.



Timeplanfestet omsorg/livsmestring i skolen. Et samarbeidsprosjekt mellom helse,
oppvekst og andre relevante eksterne aktører.



Øke fokus på holdninger, kosthold og levesett for å forebygge utvikling knyttet til
fysiske og psykiske sykdommer (se kap 5). Tiltak gjøres uansett alder ved å benytte
ulike kanaler og arenaer der kommunens ansatte møter innbyggerne.
Iverksette en bredt forankret prosess som skal se på mulighetene for tiltak som vil
bremse eller snu den stadig økende forekomst av krefttilfeller i Søgne. Eksempel på
universelle tiltak i et folkehelseperspektiv kan være:
o Foreldreveiledningsprogram med fokus på miljøfaktorene
o Innføring av skolefrukt/skolemat
o Daglig fysisk aktivitet i skolen
o Aktiv skolevei
o Mobilfrie skoler





Videreutvikle selektive tiltak til barn og ungdom i risiko, for eksempel:
o
Livsmestringsplanen i skolen
o
Barn som pårørende
o
Tiltak rettet mot «høyrisikofamilier»
o
Individuelle samtaler med helsesøster/psykososialt team
o
Andre utsatte grupper (f.eks. overvekt/fedme)



Videreutvikle selektive tiltak for voksne/ foreldre i risiko, for eksempel:
o
Sinnemestringskurs
o
Kurs i belastningsmestring (KIB)
o
Fallforebyggende kurs
o
Hverdagsrehabilitering
o
Andre utsatte grupper (f.eks. overvekt/fedme)
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6.4

Hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og institusjonstjenester

Utgangspunktet:
For å møte framtidens omsorgsbehov på en ressursmessig bærekraftig, god og forutsigbar
måte må Søgne kommune planlegge utvikling av tjenester og botilbud i tråd med
befolkningsprognoser, anslått behov i befolkningen samt nasjonale og lokale strategier.
Boligforhold er en viktig levekårsfaktor, og utforming og organisering av framtidas
institusjoner og omsorgsboliger vil ha stor betydning for kommunens mulighet og evne til å
oppnå god kvalitet i tjenesteytingen og i samspillet med brukerne, deres nettverk og
lokalsamfunnet for øvrig. Bruk av velferdsteknologi og universell utforming er viktig i
kommunale omsorgsbygg. Like viktig er det i private hjem fordi det gir større muligheter for
innbyggerne til å motta tilpasset omsorgstjenestetilbud lengst mulig i eget hjem. Det vil kunne
bidra til å forebygge og/eller utsette institusjonsopphold. Det kan skape større trygghet hos
brukeren og kan også avlaste pårørende. Det forutsettes også at innbyggerne selv tar
ansvar for best mulig tilrettelegging av egen bolig, og at vi i fellesskap legger til rette de
fysiske omgivelser slik at de blir tilgjengelige for alle og for alle generasjoner. Robuste
kommunale tjenester som praktisk bistand, hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleie,
avlastning og korttidsopphold av ulik karakter er imidlertid svært viktig for at den enkelte skal
kunne bo hjemme lengst mulig.
Det er alltid en målsetting at omsorgstjenestene skal gis på laveste effektive omsorgsnivå
(kap 7.1, figur 2). Det er viktig at kommunen har et godt utbygd og variert tjenestetilbud for å
oppnå dette. Det er viktig at brukeren tilbys rehabilitering ved funksjonsfall, og som følge av
det kan få et mer tilpasset tilbud på lavere omsorgsnivå. Brukeren skal med andre ord kunne
bevege seg både oppover og nedover i «LEON-trappa», alt etter hvordan den totale
helsesituasjonen utvikler seg. Dette forutsetter høy grad av fleksibilitet i tjenestene. En enkelt
bruker kan motta tjenester på ulike nivåer i omsorgstrappa samtidig.
Det er utarbeidet en oversikt over behov for nye kommunale boenheter i perioden fram mot
2040 (kap 7.1, figur 4). Det er viktig å fokusere på praktiske løsninger, og å tenke på
organisering generelt og samordning spesielt når kommunen planlegger så betydelige
utvidelser av omsorgstjenesten som det nå ligger an til. Samordning av tjenester kan gi
betydelig økonomisk gevinst som i neste omgang styrker kommunens driftsmessige
bærekraft. Eksempler kan være organisering av nattvakttjenesten, og geografisk plassering
og organisering av både tjenester og bygg. l forhold til nevnte behovsprognose for heldøgns
tjenestetilbud er det i større grad enn tidligere også en utfordring for kommunens planlegging
hva dagens 60 og 70-åringer vil velge når de blir eldre og eventuelt vurderer andre boformer
som følge av endrede behov. Vil de velge helt individuelle løsninger i samarbeid med
næringslivet med egenfinansierte leiligheter og privat omsorgshjelp? Eller vil de velge
kommunale tilbud? Dette er variable faktorer det må tas hensyn til når kommunen nå skal
planlegge utvidelse av heldøgns tjenestetilbud over et lengre tidsperspektiv
Endret befolkningssammensetning i form av flere eldre, flere med demens og flere voksne
funksjonshemmede med behov for langvarige og sammensatte omsorgsbehov vil øke
behovet for omsorgsboliger og institusjonsplasser. I tiden som kommer vil målgruppen for
denne type nye kommunale investeringer være rettet mot personer med omfattende behov
for helse- og omsorgstjenester preget av tilgang til heldøgns tjenestetilbud og kort responstid
fra omsorgspersonell. Målgruppen her vil i hovedsak være:
-

personer som er til fare for seg selv eller andre og som i samarbeid med fullmektig /
verge anbefales skjerming (personer med demens, alvorlig psykisk sykdom)
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-

personer med svært omfattende omsorgsbehov store deler av døgnet
personer med stor utrygghet som ikke kan kompenseres nok med trygghetsteknologi
og hjemmetjenestenes responstid

Utvikling av omsorgsboliger og institusjonsplasser til denne målgruppen krever
personalbaser med tilgang på blant annet nattvakter i umiddelbar nærhet, vel og merke hvis
tjenestene skal kunne driftes mest mulig effektivt der det kan gis mest mulig tjenester pr
investerte krone.
En konsekvens av det økte behovet for flere boenheter på dette nivået er at det i 2016 ble
etablert 7 nye institusjonsplasser på Søgne omsorgssenter. I tillegg er det i gjeldende
økonomiplan vedtatt utbygging av 30 nye omsorgsboliger, som skal være ferdigstilt innen
2019/2020. 30 nye omsorgsboliger vil øke kapasiteten med netto 6 boliger da leilighetene i
Lundeveien 36 gradvis planlegges omdisponert til andre brukergrupper enn de som
tradisjonelt får tjenester fra hjemmetjenesten. Leietagerne i Lundeveien 36 vil gradvis få
tilbud i de nye omsorgsboligene i stedet. Med utgangspunkt i fremtidig behov for heldøgns
tjenestetilbud er det i tiltaksdelens kap 6.4.2 forslag om å etablere det dobbelte antall
omsorgsboliger enn det som til nå er vedtatt, og at dette etableres i en og samme prosess.
De viktigste momentene til grunn for dette forslaget er disse:
Husbanken stiller krav om at nye omsorgsboliger som skal etableres må være tilrettelagte for
demente. Flere omsorgsboliger nå sikrer at vi tilfredsstiller behovene for nye boenheter for
de neste 10-12 årene, og vi sikrer generelt at kommunen ikke kommer i en situasjon med
underkapasitet på denne type botilbud. Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem
skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og
omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.
Husbanken har gode tilskuddsordninger for å øke tilbudet av sykehjemsplasser og
omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Under
visse forutsetninger gis det statlig tilskudd tilsvarende 45 prosent av kostnaden per
omsorgsbolig og 55 prosent per sykehjemsplass. Dette tilskuddet gis uavhengig av om
kommunen kjøper eller bygger selv. Momskompensasjon gis kun når kommunen bygger
selv, ikke ved kjøp. Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst i antall
omsorgsboliger/sykehjemsplasser for å få tildelt tilskudd. Denne endringen innføres gradvis
fra 2017. Det er derfor en stor fordel økonomisk sett å etablere flest mulig nye
omsorgsboliger innen 2021.
Forslaget sikrer en bygningsmasse som ivaretar det samlede behov for heldøgns
tjenestetilbud knyttet opp mot omsorgsboliger og langtidsplasser frem mot år 2030. En slik
løsning gir også kommunen et større rom for å kunne vurdere fleksible og tilpassede
løsninger knyttet til videre utvikling av nye langtidsplasser på sykehjem og organiseringen av
dette. Å skape et slikt handlingsrom vurderes også fordelaktig med tanke på den kommende
kommunereformen. Beregnet behov for heldøgns tjenestetilbud videre fram mot 2040 tilsier
at det neppe er plass til all utvidelse av omsorgsboliger og institusjonsplasser på ett og
samme sted. Med utgangspunkt i de tjenester og de bygg kommunen i dag har rettet mot
personer med behov for omfattende og langvarige tilrettelagte tjenester, samt behovet for en
rasjonell og effektiv utvikling og organisering av framtidens omsorgstjenester vil forslagene til
tiltak i kapittel 5 bære preg av at personalbasene organiseres der omsorgsboliger med
tilgang til heldøgns tjenester gis og omvendt.
Den demografiske utviklingen (kap 7.1, figur 1) tilsier også behov for en videre utvidelse av
kommunal sykehjemsdrift. Det foreslås å igangsette planlegging av dette i neste fase når nye
omsorgsboliger er etablert og tatt i bruk (kap 6.4.3.2). Vurderingen er at vi da i større grad
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enn nå kan konkretisere behovet videre i planperioden. Kanskje vil det om få år vise seg at
hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester i større grad må videreutvikles på hvert sitt
geografiske område som følge av arealmessige begrensinger. I løpet av planprosessen er
flere alternativer nevnt fra flere hold som mulige arealmessige alternativer. Blant annet
«Mesta-tomta» og Kjellandsheia (kap 7.3).

Tjenester knyttet til rus og til kommunens flyktningarbeid har egne aktive særplaner. Disse
planene varer foreløpig frem til 2020. Utviklingen av disse tjenesteområdene ivaretas der, og
er derfor ikke kommentert i særlig grad i denne planen. Psykisk helsearbeid har derimot
ingen egen særplan. Det meste av tjenestene organiseres og gis med utgangspunkt i
Lundeveien 34-36. Bygging av nye omsorgsboliger slik det er vedtatt i økonomiplanen gjør
det mulig å møte framtidige utfordringer ved at dette tjenesteområdet på sikt kan benytte
flere lokaler i Lundeveien 34-38 når disse på sikt frigjøres. Som følge av dette foreslås tiltak i
kap 6.4.8 som støtter opp under en ressurseffektiv utvikling av også dette tjenesteområdet
samtidig med at en sikrer fornuftig gjenbruk kommunale bygg. Det er i den sammenheng
naturlig at dette tjenesteområdet vies mer oppmerksomhet når helse- og omsorgsplanen skal
evalueres igjen i løpet av 2019 (jfr kap 3.4)

6.4.1 Bo hjemme lengst mulig - på best mulig måte.
Strategi:
Helse- og omsorgstjenestene legger så langt det er mulig til rette for at innbyggerne bor i
eget hjem lengst mulig. Alternativt kan tilbys tjenester i leid kommunal bolig med tilgang på
heldøgns tjenestetilbud.

Forslag til tiltak:


Velferdsteknologiske løsninger integreres som en del av omsorgstjenestetilbudet.



Styrke hjemmetjenesten slik tjenesten til enhver tid sikres nok bemanning med riktig
kompetanse i henhold til demografisk utvikling og andre påvirkningsfaktorer.



Sikre brukermedvirkning, brukerstyrte tilbud og aktiv omsorg. Ha fokus på hva som er
viktig for den enkelte. Sikre samhandling og koordinering med pårørende, nettverket,
frivillige, organisasjoner og private aktører.



Videreutvikle rehabilitering og hverdagsrehabilitering, slik at innbyggerne blir mest
mulig selvhjulpne og mestrer sin hverdag etter sykdom eller skade.
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Sikre koordinerte tjenester. Sikre tverrfaglighet, fleksibilitet og gode overganger
mellom ulike tjenester. Løpende vurdere organisering av tjenestetilbudet for bedre å
møte innbyggernes behov. Videreføre interkommunale samarbeid innen ulike
tjenesteområder.



Videreutvikle forebyggende samtaler også til de over 78 år



Videreutvikle dag- og kveldsåpent aktivitetstilbud

6.4.2 Omsorgsboliger med tilgang på heldøgns tjenester – somatisk og demente
Strategi:
I gjeldende økonomiplan er det fattet vedtak om å bygge 30 nye omsorgsboliger med
heldøgns bemanning innen 2020. Prosesser og konkret planlegging i forhold til dette er
iverksatt. For å oppnå en videre utvikling der tjenestene kan driftes mest mulig effektivt pr
investerte krone basert på definert behov (kap 7.1, figur 4) og samtidig sikre forutsigbarhet i
utviklingen av denne type kommunale omsorgstjenester, foreslås det å bygge et dobbelt
antall omsorgsboliger på samme sted, i en og samme prosess. Nye omsorgsboliger må
tilrettelegges for demente og dermed vil de også tilfredsstille behovene til flere av de som
ellers tilbys langtidsplasser. Hva angår tilbud til personer med demens viser nevnte figur at
samlet behov fra nå og til 2030 er på til sammen ca 60 nye boenheter (sum av
omsorgsboliger og langtidsplasser for demente).
I tidligere økonomiplaner er nye omsorgsboliger tenkt lagt til tomten sør for dagens
omsorgssenter i Kleplandsveien. Denne geografiske løsningen opprettholdes som forslag
også i denne helse- og omsorgsplanen. Slike omsorgsboliger etableres for den målgruppen
som har stort behov for kort responstid og tett oppfølging fra omsorgstjenesten ( se side 26).
Det er tatt initiativ fra private aktører og politikere med spørsmål om kommunen vil kjøpe
boenheter som i løpet av kort tid etableres i nærheten (Nymoen). Med tanke på den definerte
målgruppen som nye kommunalt finansierte boenheter er beregnet for anbefales ikke dette.
Slik løsning kan utløse behov eller forventninger om kommunale ressurser stasjonert på
selve området. Det vil i så fall resultere i at kommunen må øke ressursinnsatsen ytterligere i
form av personell. I denne sammenheng er det viktig å understreke at både de som bosetter
seg der, og de som bor andre steder i kommunen har krav på hjemmebaserte tjenester ut fra
de individuelle behov som til enhver tid foreligger.

Forslag til tiltak:


Etablere nye omsorgsboliger med tilgang på heldøgns tjenester samlet i
Kleplandsveien 11-13, tomten syd for dagens omsorgssenter. Det foreslås at det
bygges tilsammen 64 nye omsorgsboliger, noe som langt på vei imøtekommer
definert behov helt frem til 2030.
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Samlokalisere hjemmetjenestens base slik at beliggenhet blir i umiddelbar nærhet til
kommunens omsorgsboliger som krever tilgang på heldøgns tjenester ved å sikre
kontor- og personalrom tilpasset avdelingenes størrelser. Dette gir stordriftsfordeler
og økonomiske gevinster på drift og bemanning.



Integrere velferdsteknologi som del av omsorgstjenestetilbudet og tilrettelegge for
dette i nye boligløsninger.



Utvikle og styrke hjemmebaserte tjenester i tråd med prognosene for
befolkningsvekst og behov for omsorgstjenester.



Sikre brukermedvirkning, brukerstyrte tilbud og aktivitet i omsorg. Ha fokus på hva
som er viktig for den enkelte. Sikre samhandling og koordinering med pårørende,
nettverket, frivillige, organisasjoner og private aktører.

6.4.3

Institusjonsplasser

6.4.3.1

Korttids- og rehabiliteringsplasser

Strategi:
Som følge av samhandlingsreformen og delavtaler inngått med sykehuset legges det til rette
for økt fleksibilitet og kapasitet i både i sykehjem og hjemmetjenesten for å gi tjenester til
utskrivningsklare pasienter. Utvikling av nye korttidsplasser og institusjonsplasser justeres
fortløpende og etter kommunens behov 8kap 7.1, figur 4).

Forslag til tiltak:


Samlokalisere alle kommunens korttids- og rehabiliteringsplasser med sentral
beliggenhet. Dette gir stordriftsfordeler og økonomiske gevinster på drift og
bemanning.
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6.4.3.2

Langtidsplasser

Strategi:
Framtidens institusjonsplasser vil i stor grad være forbeholdt personer med demens og/eller
sammensatte behov i livets siste fase. Ved å etablere det definerte behovet for nye
omsorgsboliger i en og samme prosess (kap 6.4.2), vil kommunen i en overgangsperiode
kunne benytte overkapasiteten av omsorgsboliger til å håndtere en midlertidig underkapasitet
på langtidsplasser til samme brukergruppe i påvente av eventuell etablering av nye
langtidsplasser (se forslag i kap 6.4.9)

Forslag til tiltak:


Etablere tverrsektoriell arbeidsgruppe så snart nye omsorgsboliger er ferdigstilt (jfr
forslag i kap 6.4.2) for å planlegge den videre utvikling av institusjonstjenester i form
av langtidsplasser til somatisk syke og personer med demens. Slik arbeidsgruppe
igangsetter arbeidet senest fra høst 2020. Slik planlegging bør med fordel ta
utgangspunkt i følgende:

o

Oppdatert demografisk utvikling og foreta ny behovsanalyse i kjølvannet av
etablering av nye omsorgsboliger.

o

Vurdere mulighetene for videre arealutnyttelse i Kleplandsveien. Eventuelt
vurdere andre aktuelle steder i kommunen. Herunder om kommunen skal
drifte denne type institusjonstjenester flere steder, slik det gjøres i dag.

o

Vurdere muligheter og begrensninger knyttet til utviklingen av
samhandlingsreformen og kommunereformen.

o

Planlegging og utredningen bør ha fokus på stordriftsfordeler og økonomiske
gevinster med hensyn til drift og bemanning.

o

Tilrettelegge for velferdsteknologi.
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6.4.4 Aktivitetssenter
Strategi:
Videreutvikle aktivitetstilbudet i tråd med befolkningsendringene fremover. (kap 7.1, figur 1)

Forslag til tiltak:


Det foreslås etablert nytt aktivitetssenter samlokalisert med nye omsorgsboliger i
Kleplandsveien 11-13 (jfr kap 6.4.2), der etablering gjøres i samme byggeprosess,
bygningsmessig innrettet slik at tjenestebasens beliggenhet er i umiddelbar nærhet.
Dette gir stordriftsfordeler og økonomiske gevinster på drift og bemanning.



Med bakgrunn i beregnet utvikling av antall personer med demens, foreslås et
aktivitetssenter med kapasitet til 40 brukere.

6.4.5 Omsorgsboliger med tilgang på heldøgns tjenestetilbud – personer med
nedsatt funksjonsevne

Strategi:
Etablere nye omsorgsboliger i tråd med behovsprognosene, tilpasset mennesker med
nedsatt funksjonsevne (kap 7.1, figur 4).

Forslag til tiltak:


6 nye omsorgsboliger etableres i løpet av kort tid i Nygårdshaven med nærhet til
dagens botjeneste.



Ytterligere 8 omsorgsboliger etableres i løpet av perioden mellom 2020 – 2024.
Etablering må ta utgangspunkt i hensiktsmessig organisering og tilgjengelig areal.



Videreutvikle og styrke botjenester til voksne funksjonshemmede i tråd med
prognosene for befolkningsvekst og behov for omsorgstjenester.
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Integrere velferdsteknologi som del av omsorgstjenestetilbudet og tilrettelegge for
velferdsteknologi i nye boligløsninger.



Vurdere nye omsorgsboliger med sentral beliggenhet, og bygningsmessig innrettet
slik at tjenestebasens beliggenhet er i umiddelbar nærhet. Helst i samme bygg.

6.4.6 Institusjonsplasser – personer under 18 år med nedsatt funksjonsevne
Strategi:
Utvide kapasiteten ved dagens institusjonsavlastning til familier med særlig tyngende omsorg
til barn og unge. Det er avsatt investeringsmidler til dette i gjeldende økonomiplan.
Kapasiteten økes med å etablere 7-8 nye rom/leiligheter. Dette gjøres i eksisterende bygg.

Forslag til tiltak:


Det foreslås å utvide dagens institusjonsavlastning i Lundeveien 34. Dette gir
stordriftsfordeler og økonomiske gevinster på drift og bemanning.



Integrere velferdsteknologi som del av omsorgstjenestetilbudet og tilrettelegge for
velferdsteknologi i nye løsninger.

6.4.7 Nytt dagsenter - personer med nedsatt funksjonsevne
Strategi:
Aktivitetstilbudene videreutvikles i tråd med behovsprognosene. Det legges vekt på sambruk
sambruk av lokaler og ressurser.

Forslag til tiltak:


Utvikle nytt dagsenter til også å kunne ta i mot nye brukergrupper, og tilrettelegge for
variasjonene i brukernes funksjonsnivå
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Integrere velferdsteknologi som del av tjenestetilbudet og tilrettelegge funksjonelle
planløsninger tilpasset brukergruppen. I dette tilstrekkelig antall takheiser.



Etablere sanserom tilpasset brukergruppene. Både for å stimulere til utvikling hos
brukeren, men også fordi det gir gevinster med tanke på drift og bemanning.
Sanserom som teknologisk sett er godt tilrettelagte åpner også for muligheter for at
flere andre grupper utenom dagsenteret egne brukere kan benytte seg av disse, sett i
et sambruksperspektiv.

6.4.8 Etterbruk av Lundeveien 34 – 36 – 38

Strategi:
Når leilighetene i Lundeveien 36 og bokollektivet i Lundeveien 38 gradvis blir ledige som
følge av nye omsorgsboliger med tilgang på heldøgns tjenester sør for dagens
omsorgssenter i Kleplandsveien, tas deler av lokalene i bruk til den del av Enhet for
livsmestring sine tjenester som er rettet mot psykisk helsearbeid, veiledningsteam og
dagsenterdrift. Dette frigjør i sin tur lokaler i 2. etasje i Lundeveien 34, som foreslås brukt til
utvidet avlastning (se kap 6.4.6), samt at ledige lokaler i nr 36 og 38 kan bygge opp under
videre utvikling av kommunens psykiske helsetjenester.
Kommunen kommer i befatning med stadig flere unge voksne med lavt kognitivt
funksjonsnivå, der kommunens bistand blir å bidra til selvstendiggjøring med mål om at
brukeren etter hvert skal fungere i egen leilighet. Det kan samtidig være behov for å lette
løsrivningsprosessen fra foreldre/pårørende.

Forslag til tiltak:


Det foreslås at avdeling for psykisk helsearbeid flytter sin terapi- og dagsenterdrift
(Kontaktsenteret) dit dagens aktivitetssenter er i Lundeveien 34. Videre tilbys
kommunal leilighet til personer med psykiske problemstillinger i Lundeveien 36. dette
foreslås gradvis, etter hvert som det blir ledige leiligheter der.



Lundeveien 38 forslås som bofellesskap der det gis praktisk bistand og opplæring
dagliglivets gjøremål til unge voksne med kognitive problemstillinger.
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6.4.9 Fleksibel bruk av lokaler i Søgne omsorgssenter i årene som kommer
Med bakgrunn i de foreslåtte tiltak i foregående kapitler foreslås følgende omdisponeringer i
eksisterende bygg for å kunne bidra til fornuftig, ressursmessig og effektiv bruk av dagens
lokaler i Søgne omsorgssenter i kommende 10-12 års periode:

a) Dagens korttids- og rehabiliteringsavdeling i 2. etasje på Søgne omsorgssenter
(inneholder i dag 16 plasser) utvides i samme etasje ved at 18 nye plasser gradvis
etableres der. Denne etableringen kan gjennomføres over to tidsfaser, der halvparten
av plassene er etablert omkring år 2025 og resterende rundt år 2030.
b) Punkt a) tilsier at dagens lokaler som disponeres av hjemmetjenesten og
forvaltningstjenesten i stedet benyttes til korttids- og rehabiliteringsavdelingen. Disse
gis derfor nye og permanente lokaler/baser et annet, men sentralt sted. Enten i selve
bygget eller ett annet sted nært Tangvall. Det bør uansett være i umiddelbar nærhet
til nye omsorgsboliger av hensyn til responstid og personalmessig nærhet
driftsmessig, samt trygghet og tilgjengelighet for beboerne. Dette gir i seg selv også
gevinster i form av muligheter for effektiv drift. Slik etablering bør skje tidlig i perioden
2020 til 2025.
c) Punkt a) tilsier at dagens langtidsavdeling somatikk i 2.etasje på sikt i stedet kan
benyttes til korttids- og rehabiliteringsavdelingen. Endringer kan skje gradvis alt etter
behov, men innen 2030. Personer som ellers ville vært nye langtidsbrukere på
somatisk avdeling kan tilbys omsorgsbolig med tilgang på heldøgns tjenester der
dette vurderes som faglig forsvarlig. Det anses også at flere enn hittil i denne
målgruppen blir boende lengre i eget hjem.
d) Dagens langtidsavdeling for personer med demens i 1. etasje opprettholdes inntil det
igangsettes konkret planarbeid for hvordan kommunen skal videreutvikle tjenester til
demente framover (jfr punkt i kap 6.4.3.2). Hvis det blir aktuelt, kan disse lokalene
nyttes til andre formål. Men hvis forslagene i planen vedtas vil dette ligge i bero en
del år frem i tid. Alternativt kan disse lokalene kan tjene som «overgangsbuffer» siden
det i dag er vanskelig å beregne risiko for overkapasitet/underkapasitet som følge av
de relativt store prosjektene hele sektoren skal gjennom fram mot 2040. Spesielt med
tanke på at tjenester til personer med omfattende somatiske problemstillinger også
skal ivaretas framover.
e) Søgne omsorgssenter rommer i dag ulike aktiviteter som blant annet seniorsenter,
fot-terapi, frisør og frivilligsentral. Dette er aktiviteter som bør evalueres fortløpende
forbindelse med framtidig bruk av senteret. Fot-terapi og frisør er servicetjenester
som fortsatt bør prioriteres plass i bygget. Seniorsenter og frivilligsentral kan vurderes
til annet tilholdssted hvis det blir nødvendig og/eller hensiktsmessig å ta i bruk
lokalene på annen måte. Særlig er lokalene i dagens seniorsenter romslige og også
bruken av disse bør evalueres når kommunens totale arealbehov skal vurderes og
benyttes på mest mulig ressurseffektiv måte i framtiden.
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VEDLEGG

7.1

Figurer/tabeller

Figur 1:

Befolkningsframskriving i Søgne kommune 2016 – 2040
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Figur 2:

«LEON-prinsippet» - Laveste effektive omsorgsnivå:

Verdens helseorganisasjon (WHO) har innført prinsippet om næromsorg; LEON–prinsippet.
LEON står for Lavest Effektive Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende og
helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig.
I begrepet næromsorg ligger ønsket om å kunne utnytte de mulighetene og ressursene som
en finner i tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk. Prinsippet er nedfelt som kommunal og
fylkeskommunal forpliktelse gjennom gjeldende lovverk og i en rekke offentlige utredninger
og planer, og er knyttet både til behandlingstiltak i rusmiddelomsorgen og til
rusmiddelforebyggende virksomhet.
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Figur 3:

Beregnet utvikling antall personer med demens i Søgne 2016-2040:
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Figur 4:

Beregnet behov for nye omsorgsboliger med tilgang på hel døgns
tjenester og institusjonsplasser:
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 Grå kolonnen inneholder tall som dels er basert på framskrivning fra Statistisk
sentralbyrå (SSB), og dels basert på lokal kunnskap (behov knyttet til
funksjonshemmede). Det er forutsatt at dekningsgrad reduseres fra dagens nivå som
følge av bedret folkehelse, økt levealder og antatt bedret egenmestring hos
fremtidens eldre.
 Rosa kolonne inneholder tall som viser det faktiske antall boenheter kommunen har i
dag rettet mot den aktuelle målgruppen.
 Grønne tall indikerer at boenhetene enten er etablert, eller etablering er vedtatt og
prosess er iverksatt.
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7.2

Nasjonale føringer



Omsorg 2020:
Omsorg 2020 presenterer regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet sammen
med konkrete tiltak som oppfølging av St.meld. 29 Morgendagens omsorg.
Dokumentet skal bidra til langsiktighet i arbeidet med å styrke kapasiteten,
kompetansen og kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene og fungere som et viktig
grunnlagsmateriale for kommunene i planlegging, utvikling og drift av helse- og
omsorgssektoren. Nye og forsterkede tiltak fra Omsorg 2020 løftes frem i St.meld. 26
Fremtidens Primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.



Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, St.meld. 26:
Dette er en tilrådning fra helse og omsorgsdepartementet datert mai 2015 (kalles
også primærhelsemeldingen). Meldingen er landets første stortingsmelding om
primærhelsetjenestene, og omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og
omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer.
Formålet er å skape helsetjeneste med særlig fokus på godt koordinerte og helhetlige
pasientforløp med særlig fokus på barn, ungdommer og psykiske helsetjenester.
Stortingsmeldingen skal gjøre kommunene i stand til å oppfylle
samhandlingsreformens intensjoner. Fra 2017 stilles det krav til kommunene om
øyeblikkelig hjelp døgntilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Det
innføres også betalingsplikt for denne pasientgruppen fra og med 2018. Dette
forsterker behovet for samarbeid kommunene imellom for å ivareta denne
brukergruppen i enda sterkere grad. Meldingen tydeliggjør kommunens ansvar for
pårørende- og pasientopplæring og veiledningsplikt.



Verdier i pasientens helsetjeneste – melding om prioritering St.meld 34 (2015-2016):
Regjeringen foreslår at tre kriterier skal legges til grunn for prioritering: nyttekriteriet,
ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet.
Gode helsetjenester krever gode prioriteringer. De medisinske mulighetene er store
og blir stadig større. Ny kunnskap, teknologi og behandling gjør det mulig å gi et
stadig bedre tilbud. Å skape et godt, rettferdig og likeverdig fordelt helsetilbud
innenfor de ressursene vi har krever tydelige prioriteringer. Klare verdier og krav til
prioritering skaper effektive og forutsigbare systemer, og skaper tillit hos pasientene
og i befolkningen.



Folkehelsemeldingen St.meld. 19:
I Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter presenterer regjeringen strategier for
å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Psykisk helse skal
integreres som en likeverdig del av folkehelsearbeidet, arbeidet med livsstilsendring
skal få en ny og mer positiv vinkling, og det skal utvikles en moderne eldrepolitikk
som vektlegger aktiviteter og egen deltakelse. Samarbeidet på tvers av sektorer skal
styrkes og det skal legges til rette for bruk av forskningsbasert kunnskap. Det skal
også etableres et program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på psykisk
helsearbeid og rusforebyggende arbeid.
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Samhandlingsreformen, St.meld 47:
Denne trådte i kraft 01.01.2012, og har som mål å forebygge mer, behandle tidligere
og samhandle bedre. Reformen søker å gi tjenester nær der folk bor, og det
forutsettes at oppgaver over tid skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten til kommunalt
nivå. Det er inngås fortløpende samarbeidsavtaler mellom kommunene og Sørlandet
sykehus HF som skal følges opp og videreutvikles.
Forskrift om Habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator ble laget
som en følge av samhandlingsreformen. Formålet med forskriften er å sikre at
personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og
rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring,
motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Formålet er
også å styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt
pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers
av forvaltningsnivåene. Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliteringsog rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, og formålet er å styrke samhandlingen
mellom tjenesteytere og etater innen forvaltningsnivå eller på tvers av
forvaltningsnivåene.



Nasjonal helse og sykehusplan 2016-2019:
Planen ble vedtatt november 2015 og er regjeringens viktigste verktøy for hvordan
sykehusene og spesialisthelsetjenesten skal innrettes fremover. Den skal sørge for at
overordnede politiske beslutninger om sykehusene og spesialisthelsetjenesten fattes
av Stortinget. Sykehusplanen poengterer at en forutsetning for at målsettingene for
sykehustjenestene skal lykkes er at kommunene overtar flere oppgaver. Kommunene
må ta større ansvar for syke eldre, og oppfølging av personer med psykisk helse- og
rusproblematikk. Fastlegene og kommunehelsetjenesten må samarbeide tettere enn
før (forslag om tverrfaglige, diagnoseuavhengige primærhelseteam). Det forutsettes
økt medisinsk kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og mer
tverrfaglig samhandling. Regjeringen vil skape «pasientens helsetjenester».



Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020:
Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjennom en opptrappingsplan som skal
bidra til kapasitet og kvalitet i tilbudet. Regjeringen vil styrke kompetanse om rus- og
avhengighetsproblematikk i alle sektorer. Både i sykehus, i primærhelsetjenestene og
blant fastlegene. Målet er å få ned ventetid for rusavhengighetsbehandling, øke
tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke kvaliteten i helse- og omsorgssektoren.
Psykisk helse- og rusfeltet skal styrkes med satsning på bedre behandling og
forebygging samt sikre bedre overganger mellom ulike stadier i behandlingen.
Opptrappingsplanen må ses i sammenheng med tiltak foreslått i
Primærhelsemeldingen.



Melding om kvalitet og pasientsikkerhet, St.meld 11:
Meldingen gir en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og
pasientsikkerhet i helse og omsorgstjenestene. Meldingen peker på noen
gjennomgående utfordringer som blant annet kommunikasjon, samhandling,
pasientskader og ledelse. Meldingen skal utgis årlig. Den presenterer ingen nye tiltak
men skal fungere som bakgrunn for mer konkrete mål og tiltak innen helse – og
omsorgssektoren.
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NOU 2011:11 – innovasjon i omsorg:
Dette er en offentlig utredning som beskriver at helse- og omsorgssektoren i Norge
står overfor et framtidsbilde der vi må få til mer for mindre. Hvordan utnytte
velferdsteknologi til å få til trygge tjenester med færre personalressurser? Er det mulig
å få til dette og samtidig skape økt livskvalitet for innbyggerne? Er det mulig at flere
kan klare seg lengre i eget liv uten hjelp fra det offentlige? NOU’en beskriver behov
for en innsats for å endre tankesett hos ansatte, brukere, pårørende, politikere og
innbyggere ellers og lete etter nye løsninger. Den beskriver videre at formålet med å
bruke velferdsteknologi er å gi enkeltmennesket mulighet til å mestre eget liv og
helse, styrke det offentliges oppgaveløsning gjennom innovasjon og anvendelse av
ny teknologi og bedre kunne møte de fremtidige utfordringene.
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7.3

Workshop tjenesteutvalget 31.05.17
Tjenesteutvalget 31.05.17 – Workshop Helse- og omsorgsplan 2017-2030
(Gruppenes svar/innspill framkommer i kulepunktene)
__________________________

OPPGAVE 1:
Med utgangspunkt i antatt demografisk utvikling, er det beregnet en behovsøkning for nye
omsorgsboliger med tilgang på heldøgns bemanning og institusjonsplasser slik det fremgår i
tabell (se estimert framtidig behov for ulike boenheter).

a) Hvilken strategi kan/bør kommunen benytte fram mot 2040 for å møte disse
behovene på en mest mulig ressurseffektiv måte?









Viktig å bygge stort nok med tanke på de fremtidige behov
Tenke langsiktig
Sentralisere tjenestene hvis mulig – også organisatorisk
Innhente informasjon fra andre kommuner. Hvordan gjør de dette?
Utnytte mulighetene innen velferdsteknologien
Det er ønskelig å utvikle et senter for personer med demens
Vi må sikre nok kompetanse i.f.t fremtidige behov
Utnytte ressursen som våre nye landsmenn besitter

b) Med utgangspunkt i dagens organisering av omsorgstjenestene, drøft frem forslag til
hvordan denne utfordringen kan løses geografisk.









Bygge ut i området ved Søgne omsorgssenter
Eget senter for demens – Mestatomta eller Kjellandsheia?
Brukers behov må være i sentrum
Fokus på driftsfordeler viktig
Samle tjenester ett sted geografisk – stor fordel økonomisk
Bør ikke bygge i etasjer hvis tilbud er til demente
Samarbeid med private viktig
Viktig med sansehage til personer med demens

OPPGAVE 2:
Arbeidsgruppen har til nå valgt ut 4 fokusområder som vil danne grunnlag for strategi- og
tiltakskapitlene i ny helse- og omsorgsplan. Nevn i stikkordsform 4-5 momenter dere mener
er viktige å ta hensyn til under det enkelte fokusområdet:
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Tjenesteutvikling, kompetanse- og rekrutteringsbehov
 Fokus på videreutdanning
 Bruke flere fagutdanninger hvis mulig
 Rett kompetanse på rett plass

Utvikling i samarbeid med innbyggere, frivillige og private aktører
 Mer samarbeid med private aktører er ønskelig
 Bruke næringskonsulenter
 Mer samarbeid med frivillighet viktig
Folkehelse og forebygging
 Venstreforskyving av tjenester bør videreutvikles
 Styrke frivillig innsats
Hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og institusjonstjenester







Viktig at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig
Utnytte mulighetene innen velferdsteknologi (GPS osv)
Hjemmetjenester er den omsorgstjeneste som bør prioriteres
Brukermedvirkning
Godt nok tilrettelagte boliger trengs
Fokus på gode BPA-ordninger
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7.4

Folkemøte 13.06.17

Det ble invitert til folkemøte i kommunestyresalen 13.06.17. Det møtte 11 innbyggere. I møtet
ble det orientert om bakgrunn for planen samt presentert et sammendrag av kommunens
faktadokument / utfordringsbildet. Deretter dialog mellom de fremmøtte og kommunens
representanter.

Innspill fra salen:
 Hvordan møte utviklingen av antall personer med demens?

 Demenssenter på Mesta- tomta (kommunal tomt)?

 Utbygging videre når behov kan skje på Kjellandsheia (kommunale arealer)?

 Inkludere Private aktører som tilbud til de som har god økonomi og ønsker tjenester
ut over det det offentlige kan tilby

 Behov for tydeliggjøring av hva det offentlige kan tilby

 Hvorfor reduseres standarden og tilbudet på LBA?

 Noen barn er bare hyggelig, men nå blir det 20 flere barn!

 Er Breiteigen upraktisk plassert i forhold til administrasjon / organisering / drift?

 En kan også se at det som barnehage betrakta er bra lokaler på Breiteigen, og som
samfunn betraktet er det bra utnytting av lokaler, men en må også se til de eldre
brukerne!

 Det er også plass til utbygging på Breiteigen. En liten enhet kan en forstå kan være
dyr å drive, men der kan også bygges større på Breiteigen!

 Er det mulig å få valgfrihet mellom 2 alternativer på hovedmåltider?
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 Responstiden Breiteigen boliger er for lang for noen

 Omsorgsboligbegrepet henger igjen i Søgne og noen blir skuffet når de mottar botilbudet på Lundeveien og Breiteigen

 Det er mange flinke ansatte, men det oppleves som det er for få. Kan flere ansatte
også bidra til redusert sykefravær?

 Organisering kan også med hvordan en benytter ressursene best

 Hva med brukermedvirkning og innspill fra ansatte i de forskjellige enheter ag
avdelinger?
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