
Fremtidens helse- og omsorgstjenester – Øyer kommune 2021 – 2050 
 

Mandat 
Strukturell utredning med følgende mandat: 
Utrede framtidens helse- og omsorgstjenester i Øyer kommune, gjennom alternativ organisering og 
strukturell oppbygging, og mulig ressursbesparelse. Prosjektet skal vurdere framtidig kapasitet i 
tjenestetilbudet (jfr. omsorgstrappa) 
Utredningsarbeidet skal føre til en strategi for å iverksette endringer og utvikling i organisasjonen.  

Organisering 
Styringsgruppe er Tjenesteutvalget 
Prosjektgruppen ledes av kommunalsjef, og består videre av 3 tjenesteledere og 2 hovedtillitsvalgte. 

Det benyttes referansegrupper i utredningsarbeidet; Felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse, og f.eks. frivillige org. (demens-/pårørendeforening). 

Øyer kommune gjør avtale med Ambia om forberedelse av grunnlagsmateriale (Kostra/Iplos), samt 
sammenligninger og samordninger  for å kunne legge grunnlag for utredningens måloppnåelse. 

Mål og rammer 
Utredningen skal legge grunnlaget for framtidig drift og organisering av helse- og omsorgstjenestene 
i Øyer kommune innenfor økonomiske og personellmessige ressurser, med hovedfokus på 
institusjons- og hjemmetjenesten. 

-Skape et enhetlig bilde av utfordringene 
-Skape forståelse for de viktigste samarbeidslinjene 
-Sette innbyggers/pasients behov i sentrum 
-Utarbeide forslag til forbedring av helse- og omsorgstjenestene i Øyer kommune 

Metode 
-Utrede hvordan omsorgstrappa tas i bruk slik at kommunen styrker forebyggende arbeid, 
hjemmebaserte tjenester og heldøgns omsorg utenfor institusjon med mål om riktig og bærekraftig 
bruk av institusjonsplasser. 
-Bruke omsorgstrappa med tanke på dimensjonering av tjenester 
-Vurdere heldøgns omsorgsboliger 
-Utrede forebyggende helsearbeid gjennom hele livsløpet for innbyggere i Øyer kommune 
-Se på samordning av tildeling og koordinering av tjenester for å få god styring med tjenesteutvikling 
og ressursforvaltning 
-Se på tverrfaglig bruk av kompetanse.  
-Utrede Øyer kommunes driftskostnader, og se hvor det kan gjøres endringer 
-Utrede handlingsrom økonomisk og personellmessig 
-Utrede alternative turnusordninger ved Øyer helsehus og i hjemmetjenesten 
-Utrede organisering, vurdere nye løsninger 
-Forankre utredningsarbeidet i ny Plan for Livsløp 

Følgende tjenester skal vurderes i helhet (om ikke i detalj): 
Institusjon, Hjemmetjeneste, Tildeling 



Videre skal følgende tjenester vurderes ut ifra mulige tverrfaglige kontaktpunkter og helhetlig 
tjenesteforståelse: 
Bofellesskap, Miljøtjeneste, Legetjeneste, Psykiatri, Velferdsteknologi, Forebyggende tjenester, 
Regionale samarbeid 

Andre vurderinger: 
Ressursutnyttelse med tanke på kompetanse, turnus, eiendomsmasse 
Kompetanseplan 
Samarbeid med pårørende/frivillige 


