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 1. Innledning  
 

Første del fram til kapittel 6, omhandler den administrative prosessen fram til vedtak den 
14.6.2010 i K-sak 40/10 ”Organisering av tjenestetilbudet i helse- og sosialetaten”.  
 
Andre del omhandler rådmannens forslag til administrativ organisering med utgangspunkt i 
kommunestyrevedtaket. 
 
Kort tilbakeblikk: 
 
Organiseringen av Helse- og sosialetaten ble i 2005 evaluert av konsulentfirmaet Agenda. 
Et av funnene i rapporten var knyttet til ledelsesfunksjoner og administrativ organisering. 
 
Dette var bakgrunn for at det i 2008 ble gjennomført en kartlegging internt i etaten, og 
utarbeidet en rapport – ”Resultat av intervjurunde i forbindelse med evaluering i helse- og 
sosialetaten våren 2009”.  
 
Rapporten omhandler tema om evalueringspunkter som erfaringsoverføring, enhetlig 
saksbehandling, servicenivå, samordning av tjenestetilbud, ledelsesnivåer, ressursbruk, 
oversiktlighet og medarbeiderspenn. Hovedutvalget for helse- og sosialsektoren ble orientert 
om innholdet i møte den 1.9.2009. 
 
Rådmannen nedsatte på bakgrunn av denne rapporten en arbeidsgruppe i september 2009, 
som fikk følgende mandat for å konkretisere den framtidige organiseringen;   
 
• Utrede hva som er mest hensiktsmessig organisering av etaten. 
• Følgende prinsipper legges til grunn: 

o Samle tjenesten etter brukergrupper/funksjon 
o Ledelsesstruktur/spenn vurderes ut fra antall ansatte og kompleksitet  
o Kort beslutningsvei 
o Definere kriterier for inndeling i brukergrupper/funksjon. 

• Avklare hvilke stabsfunksjoner som skal ivaretas av virksomhetene og hvilke som 
samles sentralt i etaten. Dette må sees i sammenheng med hvilke oppgaver som løses 
sentralt i kommunen. 

• Utarbeide kommunikasjonsplan ovenfor politikere, innbyggere, brukere og ansatte i 
hele kommunen. 

 
Arbeidsgruppen bestod av; 
 
Leder;  Nanna Nordhagen, leder helse- og sosialetaten  
Medlem; Liv Hilde Ruud, leder seksjon funksjonshemmede 
Medlem; Audun Eriksen, leder Modumheimen 
Medlem; Hilde Øverby, ledende helsesøster. 
Medlem; Aase Kristin Andreassen, leder hjemmetjenesten sør 
Medlem;  Liv Jane Tømte, hovedtillitsvalgt Fagforbundet 
Medlem; Rita Bjørnstad, hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet 
Sekretær; Kristin Haftorn Johansen, konsulent Fønix Kompetanse AS 
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Politisk behandling 
 
Arbeidsgruppen utarbeidet en sak om prinsipper for framtidig tjenesteproduksjon. 
Saken ble først behandlet i hovedutvalg for helse- og sosialsektoren den 8.6.2010, og deretter 
i kommunestyret den 14.6.2010 i K-sak 40/10 ” Organisering av tjenestetilbudet i helse- og 
sosialetaten”. 
 
Følgende vedtak ble fattet; 
 
• Tjenestetilbudet i helse- og sosialetaten organiseres etter TUN-modellen, som 

innebærer en samordning/samlokalisering av tjenestetilbud med forenklet brukerflyt. 
• Økt bruk av kriterier ved tildeling av tjenester.  
• Systematisk revurdering av behov. 
• Helhetlig ledelsesstruktur. 
• Økt kartlegging av behov for fremtidige tjenester, eksempelvis for innbyggere over 75 

år uten tjenestetilbud, og andre potensielle brukere 
• Utvikling av ambulante tjenester. 
• I den videre omorganiseringen blir omsorgsplan 2015 det førende dokument. Planen 

skal være ferdig i løpet av 2010.  
• Omstillingsprosessen berører noen enkeltbrukere. Kommunestyret vektlegger at disse 

på behandles på en skånsom måte og at personale bør følge brukere ved 
overføring/flytting. 

• Kommunestyret vektlegger god brukermedvirkning i omstillingsprosessen. 
• Avdeling 4 planlegges for videre drift av sykehjemsplasser. 

 
Den videre prosessen med organisasjonstilpasninger i helse- og sosialetaten vil bygge på 
kommunestyrets vedtak.  
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2. Sammendrag 
 
I dette arbeidet er det lagt vekt på organisering av tjenestetilbud og administrativ organisering. 
Kontinuerlig evaluering av Helse- og sosialetatens virksomhet og organisering er nødvendig 
for å sikre kvaliteten på tjenesten. 
 
Kommunestyret har fastsatt strategiene for den framtidige organiseringen av tjenestetilbudet.  

 
Organisering av tjenesten (k.sak 40/10) 

- tjenesten organiseres etter tunmodell  
 

Vedtaket legges til grunn for den administrative organiseringen 
- hvert tun har en virksomhetsleder som er ansvarlig for samordning, utvikling og 

tilrettelegging av tjenesten 
- det opprettes ambulante team med utgangspunkt i de ulike tun der dette er tjenlig 
- reell brukermedvirkning vektlegges 

 
Følgende hovedprinsipper er vektlagt ved planleggingen av den framtidige administrative 
organiseringen; 

Mottak av henvendelser – behandling av søknader innen pleie- og omsorg 
- alle henvendelser fra publikum skal være via allerede etablerte kanaler, men 

servicetorget gis en mer sentral rolle 
- saksbehandling foregår i hjemmetjenesten, seksjon funksjonshemmede og i stab 
- vedtak fattes av virksomhetslederne 
- ansvar for revurdering av vedtak ligger til tjenesten 
- for sammensatte og koordinerte tjenester er det en forutsetning at det tverrfaglige og 

tverretatlige samarbeidet styrkes 
 
Organisering – ledernivå 
- stabsfunksjonen rundt helse- og sosialsjefen styrkes  
- tjenesten organiseres med maksimalt to ledernivå under etatsleder 
- det etableres en egen forebyggende virksomhet 
- seksjon hjemmetjeneste splittes opp 
- ressursene i hjemmetjenestens ”psykiatriteam” og tiltaksteamet fordeles 
- det etableres nye faste formelle møtearenaer 
- virksomhetslederne får et overordnet ansvaret for å utrede saker og koordinere 

tjenester mellom tun/virksomheter 
 

2.1. Tydelig og helhetlig tjenestetilbud  
 
Med tydelig og helhetlig tjenestetilbud forstås det at innbyggerne lett finner frem til, og ved 
behov nyttiggjør seg av kommunens tjenestetilbud. Informasjon om tjenesten må gi realistiske 
forventninger.  
 
Hovedmålet med arbeidet har vært å finne fram til den mest hensiktsmessige organisering av 
etaten. Tjenesten er samlet etter brukergrupper, samtidig som det er tatt hensyn til en tydelig 
ledelsesstruktur og kort beslutningsvei.  
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Målet er å tilpasse organisasjonen for å møte framtidens utfordringer på en bedre måte. Etaten 
må ta i bruk omforente kriterier for tildeling av tjenester etter nasjonale føringer og gjeldende 
lovverk. 
 
Rapporten beskriver hvilke stabsfunksjoner som skal opprettholdes i etaten, og samtidig 
hvilke funksjoner som skal sentraliseres/desentraliseres. 
 
I samarbeid med kommunens informasjonsansvarlige er informasjonsbehovet håndtert. 
Involvering av ansatte og brukerorganisasjoner er ivaretatt gjennom skriftlig orientering, 
møter og tillitsvalgtes representasjon i arbeidsgruppen. 
 
Helse- og sosialetaten omfatter helsetjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester. Arbeidet 
med organisasjonstilpasninger har tatt utgangspunkt i målet om å oppnå en optimal brukerflyt 
i forhold til kommunens totale tjenestetilbud og innenfor gitte økonomiske rammer.  Dette 
oppnås ved å samle brukere med tilnærmet like behov for å sikre riktig omsorgsnivå på 
tjenesten.  Samtidig ivaretas fremtidig behov for større grad av spesialisering og 
kompetanseheving blant ansatte. Valgt organisasjonsmodell skal sikre brukerne forutsigbarhet 
i tjenestetilbudet og rett hjelp til rett tid. 
 

2.2 Tunmodell 
 
Tjenesten er vedtatt organisert etter en tunmodell, hvor hvert tun har en virksomhetsleder.  
 
Tunmodellen er en kombinasjon av en geografisk modell, funksjonsmodell og alder- og 
livsløpsmodell. Tunmodellen er i denne sammenheng enheter som har et differensiert tilbud 
til en brukergruppe. Modellen vil gi en forenklet brukerflyt, og skaper færre hindringer både 
for brukere og tjenesten.  
 
Tydelig informasjon skal skape forståelse for bruk av ulike tjenestenivåer og tjenestesteder 
ved endret helsetilstand hos brukeren. De fleste brukere ønsker tilbud i sitt nærmiljø når de 
blir hjelpetrengende. Når hjemmebaserte tjenester ikke lenger er tilstrekkelig vil en flytting til 
et egnet tun være aktuelt. Innenfor tunet vil det være ulike tjenestetilbud tilpasset den enkeltes 
helsetilstand. En flytting innenfor tunet vil oppleves mindre belastende for brukeren. I tillegg 
må det også være en naturlig flyt mellom tun når pasientens behov ikke samsvarer med det 
tilbud som gis/kan gis innen det aktuelle tun. 
 
Tunmodellen bidrar til å samle fagkompetansen innen bestemte fagfelt (eks. demens og 
psykisk funksjonshemmede) og på den måten skape et robust fagmiljø. Aktiviteter kan også 
lettere tilpasses brukere med tilnærmet like helseutfordringer. 
 
Hvert tun får en virksomhetsleder med delegert vedtaksmyndighet innen tunets tjenestetilbud. 
Desentralisert vedtaksmyndighet vil gi bedre mulighet til brukertilpasset tjeneste. 
Organisasjonsmessig vil det gi bedre mulighet til å utnytte personalressursene mer fleksibelt.  

2.3 Elementer med betydning for organisering av tjenestetilbudet. 
Et overordnet element har vært hensynet til en brukertilpasset tjeneste. Følgende elementer er 
vektlagt i vurdering av anbefalt organisering.  
• Forenklet informasjon overfor innbyggerne om etatens tjenestetilbud  
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• Best mulig brukerflyt gjennom optimal utnyttelse av kommunens ressurser  
• Mer aktiv bruk av kriterier 
• Vedtak fattes så nært bruker som mulig 
• Bedret tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon mellom ulike virksomheter           
• God faglighet i tjenesten med vekt på opplevd kvalitet. 
• Opplevelse av nær og tilstedeværende ledelse for ansatte og brukere. 
• Spredning av kompetanse. 
 

Brukermedvirkning må skje både på systemnivå og individnivå. Det er brukerens behov som 
skal være retningsgivende for tilbudet som gis gjennom økt fokus på tidlig kartlegging og 
løpende evaluering for å gi tilbud på riktig omsorgsnivå. Ved å gi brukerne større mulighet til 
å delta aktivt i utvikling av tjenestetilbudet vil tjenesten bli mer brukertilpasset. 
Dette forutsetter nærhet til bruker, god kunnskap om hva som er hensiktsmessig med fokus på 
tidlig innsats. Informasjon til innbyggere, brukere og ansatte skal forenkles og gjøres mer 
tilgjengelig. Dette gjelder både utforming av tjenestetilbudet, formell informasjon, som 
skjema, internettsider osv., og uformell informasjon til publikum ved eksempelvis telefonisk 
henvendelse.  
 
En mer systematisk bruk av kriterier, verktøy som ADL-kartlegging (jfr. kap.4.3 Kriterier for 
inndeling i brukergrupper/funksjon) og systematisk evaluering og revurdering av vedtak, vil 
sikre kvaliteten på tjenesten. For å få til en best mulig brukerflyt må det skje en utvikling mot 
en mer endringsdyktig organisasjon. Saksbehandling legges ut i linjen og vedtaksmyndighet i 
enkeltvedtak gis virksomhetslederne.  
 
Framtidens kompetansekrav kan bl.a løses ved at nødvendig spesialisering knyttes opp mot 
færre tjenestesteder og at det utvikles fagnettverk i forhold til profesjoner. En spesialisering 
og samling av kompetanse fører til økt kompetanse i hele etaten. Eksempelvis må den 
fagkompetansen som er etablert på lindrende enhet innenfor palliativ behandling, spres ut til 
andre tjenestesteder via internundervisning, ambulerende virksomhet eller hospitering.  
 
Tjenesten er anbefalt organisert med to ledernivå under helse- og sosialsjefen for å unngå 
unødige mellomledd mellom tjenestetilbud og ledelse av etaten. Ledelsesstruktur må utformes 
slik at det gir brukere, pårørende og ansatte nødvendig nærhet til ledelse av virksomheten.  

 
For å kunne oppnå mål og hensikt med denne organisasjonstilpasningen vil det være viktig å 
se den i sammenheng med fremtidig utbygging og/- rehabilitering av bygg i forhold til ulike 
tjenesteområder. Dette vil bli omtalt i omsorgsplan 2015. 
 
Hele etatens organisering og tjenestetilbud har vært gjennomgått. Funksjon og organisering av 
tjenesteområdet er vurdert på et overordnet nivå. Ulike nye modeller er vurdert, og valgt 
organisasjonsmodell er beskrevet.  
 

2.4 Hvilke fordeler oppnås i et brukerperspektiv? 
 
I et brukerperspektiv forventes flere forbedringer. 
  
• Tilgjengelige kontaktpunkter skal gi lavere terskel for å komme i kontakt med 

helsetjenesten i kommunen. 
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• God og forståelig informasjon om tjenestetilbudet, samt søkeprosess, skal gi brukere 
og pårørende realistiske forventninger om hva kommunen kan tilby. 

• Forutsigbart tjenestetilbud over tid.  
• Forståelse av hvordan tilbudet blir behovs vurdert. 
• Bedre nærhet til den som skal fatte enkeltvedtak 
• Løpende funksjonsvurdering og individuell tilpasning av tilbud 
• Vektlegge tidlig innsats med forebyggende og helsefremmende arbeid, og dermed 

redusere behovet for tilbud på et høyere omsorgsnivå  
• Organisering av tjenestetilbudet endres med vekt på tunmodell, ambulante tjenester og 

tidlig vurdering.  
• Brukerne vil oppleve et mer ensartet nivå på tjenestene. 
• Mer fleksibel bruk av dagens tjenestetilbud.  
• Bruker får innflytelse over tilbudet igjennom måling av brukertilfredshet i 

brukerundersøkelser og brukermøter. 
 
Det er en forutsetning med jevnlige brukerundersøkelser for å kunne vurdere 
brukertilfredshet. Kvalitet og kvalitetsutvikling er viktig for å sikre brukernes behov. 
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3. Organisering av tjenestetilbud  
3.1. Organisasjonskart – organisering pr 31.12.09 

Helse- og sosialsjef
Nanna  Nordhagen 1 åv

MODUMHEIMEN 113,05
Dgl.l. Audun Eriksen/lege/fagsjef

Sekr. Vaktm.vaskeri 7,1åv

HJEMMETJENESTEN 115,89
Seksj.leder Turid Valstad/ 

sekretær

FUNSKJOSNHEMMEDE
84,38 åv Seksj.l. Liv Hilde Ruud/
fagkons./sekr./pers.ass 4,03 åv

Helse og sosial stab
5,.2 åv (øk/pers/k.lege/fagv./sekr)

Tiltaksenheten 4 åv

ANDRE SEKSJONER 
46,52

Langtidsavd. inkl.Furulund bof
57,27 åv

Avd.l. Anne Hilde Fure

Korttid./rehab/dagsenter
/lindrende Åmot bof.38,91 åv
Avd.l. Eva Kristine Hanssen

Kjøkken 9,77 åv
Avd.l. Gerd Johnsen

Sone nord 22,89 åv
Soneleder Ann Waal

Vikersund bo- og dagsenter
42,73 åv l.Leder Irene Andresen

Sone sør 23,16 åv
Soneleder Åse Kristin Andreassen

Geithus bo- og dagsenter 16,11 åv
Leder Sissel Dybendahl

Geithusberga bofellesskap leder
Gerd Hovland. Psykiatriteam

11 åv

Badeveien bof. 30,03 åv
Boenhetsl. Marianne Thorrud

Skolegata bof. 19,19 åv
Vikersund arbeidssenter 9,02åv

Boenhetsl. Elin Adolfsen

Stadionveien bof.10,11 åv
Boenhetsl. Kirtsen Hoff

Ekornstua avl.hjem 12,0 åv
Leder Anne Kolsrud

NAV 11,6 åv  Heidi Albrigtsen

Flyktningetjenesten 2,5 åv
Leder Sissel Thorsrud

Barneverntjenesten 10 åv
Barnevernleder Merethe Bottolfs

Helsestasjonene 9,02 åv
Led.helsesøster Hilde Øverby

Frisklivssentralen 2,2 åv
Leder Jorunn Killingstad

Fysio-ergoterapi 7,5 åv
Leder Wencke Wooren Aase

Katfos Synnøve Formo
3,7 ÅV

Frydenberg 1  åv
Leder Kari Mette Larsen

Helse-og sosialetaten
371,04 budsjetterte årsverk pr.31.12.09

 
I en periode med knappe ressurser og økende krav til kommunal innsats er det en utfordring å 
prioritere helsefremmende og forebyggende tiltak. 
 
Når Omsorgsplan 2015 foreligger, og nødvendige kartlegginger er gjennomført, vil behovet 
for utbygging av tjenestetilbudet klargjøres.  
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For å få til en bedre ressursbruk har det vært nødvendig å se nærmere på forholdet rundt 
tiltakskjede og pasientflyt. En differensiert tiltakskjede er et nødvendig tiltak, for å få til en 
best mulig brukerflyt i hele etatens tjenestetilbud. Dette vil innebære en samordning og 
samlokalisering av ulike tjenestetilbud til samme brukergruppe.  
 
Dette vil medføre behov for noe endring / utbygging i forhold til eksisterende bygningsmasse.  
 
Det vil være behov for en økt spesialisering og differensiering av tilbudet. Deler av 
bygningsmassen tilfredsstiller ikke dagens krav til standard og er heller ikke tilpasset 
brukernes behov. Styrking av hjemmetjenesten og utbygging av omsorgsboliger har 
medvirket til at brukere bor lengre hjemme. Denne utviklingen har vært et bevisst valg.  
 
Dagens praksis med minimal brukerflyt i systemet, har medført at beboere med stadig økende 
pleiebehov har blitt boende på bo- og dagsentrene. Disse fungerer nå delvis som sykehjem.  
 
Behovet for bemanning ved bo- og dagsentrene øker dermed i takt som økende pleiebehov fra 
brukerne. Bemanningen er fortsatt ikke dimensjonert for å møte behovet. Tjenesten opplever 
store svingninger i etterspørsel etter eksempelvis langtidsplasser, som til tider er vanskelig å 
møte.  
 
For å bedre kvaliteten på tjenestene er det nødvendig med en generell kompetansehevning. 
Dette kan skje ved interne opplæringsprogrammer, videreutdanning eller nyrekruttering.  
 
I dag er det for liten fleksibilitet mellom de ulike tjenestestedene. Det brukes ofte skjønn ved 
tildeling av tjenester, og ledige plasser har vært styrende for hvor den enkelte har fått et 
tilbud. Praksisen bidrar til at brukerne ikke får rett tilbud til rett tid. Hovedfokus har vært på 
akutte behov for tjenester og i mindre grad på forebygging. Vedtak blir ikke systematisk 
evaluert og revurdert. 

3.2. Hovedutfordringer med utgangspunkt i samhandli ngsreformen 
 
”Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse og 
omsorgstjeneste som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som også 
svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige 
helse- og omsorgstjenester, uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal fortsatt være den 
viktigste bærebjelken i den norske velferdsmodellen.” 
 
Samhandlingsreformen peker på følgende utfordringer: 
 

• Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – 
fragmenterte tjenester 

• Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom 
• Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil 

kunne true samfunnets økonomiske bæreevne 
 
Utfordringene gjenspeiler seg også i Modum kommunes tjenestetilbud.  
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3.3. Innspill fra brukerorganisasjoner 
 
Kommunalt Råd for Funksjonshemmede, Eldrerådet og Mental Helse har blitt invitert til å 
komme med innspill om følgende spørsmål: 
 
• Hvilke forbedringsmuligheter, i forhold til dagens organisering, ser dere vil være 

formålstjenlig for egen brukergruppe? 
• Hva skal til for at deres behov sikres på best mulig måte? 

 
Eldrerådet har svart skriftlig. Hovedpunktene refereres her; 
”Mindre administrasjon – mer ressurser til operativ drift. Der hvor det er mange mellomledd 
bør det bli mindre avstand mellom ledere og ansatte. Klarere ansvarsforhold, bedre ledere og 
bedre ledelse. God dialog mellom ledere og ansatte. Økt trivsel på arbeidsplassen er en viktig 
forutsetning som er avgjørende for at man skal bli mer effektiv og nå nye mål. 
I tillegg at eldreomsorgen blir prioritert sterkere i årene som kommer”. 
 
Mental Helse har gitt en muntlig tilbakemelding; 
”Tettere samarbeid mellom hjemmesykepleien og psykisk helsetjeneste. Brukerne må fanges 
opp tidlig. Samarbeidet mellom lege/spesialisthelsetjeneste, bruker og kommunalt 
tjenestetilbud må bli bedre”. 
 
I forkant av sluttbehandling av kommunestyresak 40/10 ble det arrangert et åpent møte hvor 
brukerorganisasjoner var invitert og hvor organisering av tjenestetilbudet fikk hovedfokus. 

I det daglige arbeidet innenfor helse- og sosialetaten gis det tilbakemeldinger om at brukere 
med sammensatte og langvarige hjelpebehov har vanskelig å finne frem i ”systemet.” I 
tidligere brukerundersøkelser har det vært tydelig at kommunikasjon generelt er en utfordring 
som bør få større fokus. Dette har også vært en del av bakgrunn for å se på organisering. 
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4. Prinsipper for framtidig organisering av 
tjenestetilbudet 
4.1. Folkehelse 
Folkehelse er nå blitt et hovedfokusområde i kommuneplan, økonomiplan og budsjett 
Folkehelsearbeidet innebærer å svekke det som medfører helserisiko og styrke det som bidrar 
til bedre helse. Folkehelseperspektivet gjennom helsefremmende – og forebyggende tiltak må 
være styrende gjennom prinsippet om tidlig innsats. En god oversikt over dagens og 
morgendagens behov for tjenester er avgjørende for å finne frem til best mulig organisering 
av tjenesten. Dette er avgjørende for å foreta gode valg i forhold til utvikling og prioritering 
av tilbud. Etablert bruk av kriterier som grunnlag for tildeling av de ulike tjenestetilbud vil 
sikre bedre ressursbruk. Å samle forebyggende tjenester i en virksomhet kan både styrke og 
synliggjøre helsefremmende og forebyggende arbeid i hele organisasjonen. 
  

4.2. Brukerflyt 
 
Brukerflyt innebærer at pasienten skal få rett tjeneste, på rett plass til rett tid. Dette innebærer 
at vedtak med nødvendig saksbehandling foregår nær bruker i tråd med nasjonale føringer og 
gjeldende lovverk. Tjenesten skal være så funksjonell, brukertilpasset og effektiv som mulig.  
 
Informasjon om tjenestetilbud må være lett tilgjengelig og forståelig. Det skal være enkelt å 
gjøre henvendelser, og servicetorget skal få en mer sentral rolle.  
Tildeling av tjenester skal foregå i nært samarbeid med utøvende tjenestenivå og bruker. 
Vedtak skal fattes av virksomheten som kjenner brukeren best. Evaluering og revurdering skal 
skje på det nivået hvor brukeren mottar tjenester. Ved behovsvurderinger skal kartlegging av 
brukernes omsorgsbehov, gjennom bl.a elektroniske pasientsystemer, utnyttes optimalt. En 
overordnet samordning er nødvendig for å koordinere tjenesten til brukere med sammensatte 
behov. 
 

4.3. Kriterier for inndeling i brukergrupper/funksj on 
 
ADL er en forkortelse for Activity of Daily Living og brukes internasjonalt som en felles 
betegnelse for å beskrive og vurdere en persons evne til å klare og utføre ulike aktiviteter i 
dagliglivet. Det skal utarbeides kriterier for tildeling av pleie- og omsorgstjenester. Bruk av 
ADL kriterier vil gir større grad av individuelt tilpassede tilbud.  
 
Hensikten med en ADL vurdering i behandlingssammenheng er: 
• å beskrive evnen til å utføre bestemte aktiviteter 
• å kartlegge hjelpebehov 
• å bestemme riktig behandling og/eller hjelp 
• å følge forandringer i hjelpebehov over tid 
• å vurdere effekten av ulike behandlings- og hjelpetiltak 
 
Endret ADL- funksjon, fysisk, psykisk og sosial forhold hos brukeren kan utløse nytt vedtak 
om endret tjenestetilbud. Størst mulig grad av forutsigbarhet skal tilstrebes i tjenestetilbudet. 
Tildeling av tjenester basert på aksepterte kriterier og godt skjønn vil oppleves mer rettferdig.  
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En aktiv bruk av pasientrettede it-systemer vil sikre dokumentasjon i forhold til 
evaluering/revurdering av vedtak, og dermed kvalifiserte fakta om fremtidige behov. 
 
Behov for personbistand etter ADL-kartlegging  
 
Nivå Selvhjelpsferdigheter for søker/tjenestemottager Behov for personbistand 
1. Utgjør ingen problem/utfordring  Nei 
2. Ikke behov for bistand/assistanse  Nei 
   
3. Middels behov for bistands-/assistansebehov   Ja 
4. Store behov for bistands-/assistansebehov   Ja 
5. Fullt  bistands-/assistansebehov  Ja 
   
 
Nivå 1 – 5: Klart skille mellom nivå 2 og 3. For nivå 3 til 5 forutsettes personbistand. 
Systemet ivaretar også tilfeller hvor det ikke er relevant å stille bestemte spørsmål.  
 

4.4.  Inndeling i forhold til omsorgsnivå   
 

M EDSPILLERE

RAMMESETTERE

Åpne tilbud

Brukerstyrte tilbud

Rådgivnings- og veiledningst jeneste

Støtteordninger

Tilret telagt  bolig

Tilrettelagt dagopphold

Bolig med ekstern bistand

Treningsbolig

Bolig med bemanning

Bolig m/heldøgns 
bemanning

Sykehjem / Inst itusjon

Modum Kommune
Helse og sosialetaten 

TILTAKSTRAPP

 
 
Figuren viser en oversikt over ulike tjenestetilbud gruppert på nivå. Allmenngyldige 
tildelingskriterier skal formuleres for hele tjenesteområdet. Kriteriene skal være forståelige for 
brukere og pårørende, og er basert på brukerbehov med ADL-funksjon og ikke diagnose. I 
tillegg til vil det bli utarbeidet spesifikke kriterier for tildeling av ulike tilbud. Viser til 
vedlegg vedrørende ADL kartlegging. 
 
Åpne tilbud:            
Tilbud for alle innbyggere i Modum Kommune 
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Brukerstyrte tilbud med kommunal støtte/tilrettelegging:      
Lavterskeltilbud til de som trenger litt mer enn det ordinære tilbudet gir.  
 
Rådgivnings – og veiledningstjeneste (uten boligtilhørighet):     
Virksomheter som yter rådgivnings- og veiledningstjenester  
 
Støtteordninger:           
Økonomiske og praktiske støtteordninger 
 
Privat og kommunalt tilrettelagt eller tilpasset bolig (ulik grad av behov for 
tilrettelegging/lokalisering): 
 
Sosialboliger, bolig for flyktninger, bolig for funksjonshemmede, boliger for eldre og 
lignende  
 
Faglig tilrettelagt dagopphold m/bemanning :     
  
Ikke behov for personbistand til daglige gjøremål.  
 
Kommunal eller privat bolig med ekstern bistand;       
Tjenester levert i bolig. Brukeren klarer deler av aktiviteten selv eventuelt med hjelpemidler. 
 
Treningsbolig (buffer for å få til rullering):       
Midlertidig bolig for mennesker med utviklingsmuligheter og mål om å klare seg bedre selv. 
 
Bolig med bemanning:      
Middels behov for bistand/assistanse. Brukeren klarer deler av aktiviteten selv, men trenger 
personbistand til andre deler av aktiviteten.  
 
Bolig med heldøgns bemanning:         
Store behov for bistand/assistanse. Brukeren klarer deler selv, men med bistandsyter til stede 
hele tiden. Bistandsyter er til stede for assistanse/tilrettelegging/veiledning, noen har også 
tilbud med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i sitt hjem. 

 
Sykehjem.          
Bolig med heldøgns omsorg for brukere med store hjelpebehov basert på tverrfaglige 
vurderinger. I en avslutningsfase av livet ved en alvorlig kronisk sykdom eller behandling før 
rehabilitering med fullt assistansebehov. Behov for personbistand til alle aktiviteter. 
  

4.5. Kvalitet 
I kvalitetskommuneprogrammet ble systemer for måling av kvalitet et av satsingsområdene 
for Modum kommune.  Helse- og sosialetaten ønsker å øke kompetansen blant ansatte innen 
dette fagområdet. Fokus på måling av kvalitet og systematiske forbedringsarbeider er viktig 
for å få utvikling av kvalitet på tjenesten. 
 
Kravet om faglig forsvarlighet går igjen i all helselovgivning, og er et fundament som setter 
standarden for all yrkesutøvelse i helsetjenesten. Faglig forsvarlighet er ikke et statisk begrep, 
men en rettslig standard og en norm som forandrer seg over tid. Dette understreker kravet til 
og behovet for faglig ajourføring. Arbeidsgiver har et lovpålagt ansvar for at ansatte 
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oppdaterer seg faglig, og de ansatte må også sørge for å vedlikeholde og oppdatere sin egen 
kompetanse. 
 
Tjenester skal gis av god kvalitet sett fra tre perspektiver: bruker, ansatt og leder. Den 
brukeropplevde kvalitet er viktig. Brukertilfredshet som kommer til uttrykk overfor de ansatte 
gir en stimulans til de ansatte og virksomheten. Den faglige kvaliteten skal holde mål i 
forhold til forsvarlighet og nasjonale standarder. Det er et ledelsesansvar å ha gode rutiner og 
en funksjonell organisasjon som ivaretar innbyggernes behov. Helse- og sosialetaten skal 
være en ”lærende organisasjon” hvor kompetanse er en forutsetning for å lykkes. Det 
forventes også at kompetanse overføres på tvers av virksomheter og nivåer i etaten. 
 
Følgende kvalitetsindikatorer er besluttet benyttet igjennom 
Kvalitetskommuneprogrammet;  
 

• Tilgjengelighet 
• Effektivitet 
• Hensiktsmessighet 
• Kontinuitet 
• Brukermedvirkning 
• Likhet og rettferdighet  

 
Indikatorene skal synliggjøres i det kvalitetsforbedrende arbeidet og kunne måles og 
revideres. For å sikre riktig kvalitetsnivå på tjenestene, skal det gjennomføres regelmessige 
målinger basert på vedtatte indikatorer. De ulike tjenesteområdene må utvikle kriterier for 
hvordan indikatorene best kan måles. 



Helse- og sosialetaten i Modum kommune 

20.12.2010 16 

5. Framtidig organisering av tjenestetilbudet  
5.1.  Ulike organisasjonsmodeller 
Følgende organisasjonsmodeller er vurdert i forhold til framtidig organisering av 
tjenestetilbudet i helse- og sosialetaten: 
 

o Geografisk modell 
o Funksjonsmodell 
o Alder- og livsløpsmodell  
o Tun-modell  

 
Geografisk-modell 
 
Dette er omtrent dagens modell hvor det gis tilnærmet like tjenestetilbud på ulike geografiske 
steder i kommunen. Denne modellen kan medføre utfordringer etter hvert som 
tjenestebehovet endrer seg og det er behov for tjenester på et høyere nivå både i forhold til 
boform, helsetilstand og personellets kompetanse. Kommunens økonomi tilsier begrensninger 
i antall tjenestesteder som gir det samme tjenestetilbud. En geografisk modell kan medføre 
dårligere ressursutnyttelse hvis virksomhetene kjenner lite til hverandres tjenesteområder. 
 
Funksjons-modell 
 
Funksjonsmodell er en organisasjonsmodell sortert etter hvilke typer tjenestetilbud 
virksomhetene gir. Helse- og sosialetaten i Modum kommune er i stor grad organisert etter en 
slik funksjonsmodell. For å videreutvikle denne modellen, ville dette kunne innebære en 
samling av noen tjenester etter funksjon, som for eksempel; 
•  Helseavdeling kan omfatte alle virksomhetene knyttet til helse med hovedvekt på 

forebyggende tiltak.  
• Sosiale tjenester kan omfatte Nav, barnevern og flyktningtjenesten. 
• Omsorgsavdeling kan omfatte virksomheter knyttet til pleie- og omsorg. 
• Rehab.avdeling kan omfatte habilitering og rehabilitering. 
 

Også ved en slik organisering blir omsorgsvirksomheten svært stor i forhold til de andre 
virksomhetsområder. Dessuten er det neppe hensiktsmessig å endre Nav’s 
organisasjonsstruktur i Modum. Arbeidet med denne organisasjonstilpasningen har som mål 
at ledelsesstrukturer utformes slik at det gir brukere, pårørende og ansatte nødvendig nærhet 
til den enkelte virksomhets ledelse. Dette medfører at antall årsverk hver leder har må 
tilpasses et fornuftig kontrollspenn. Etablering av en rendyrket funksjonsmodell i Modum 
vurderes derfor ikke hensiktsmessig. 
 
Alder og Livsløp – modell 
 
Dette er en modell hvor tjenestetilbudet gis avhengig av alder og livsløp med en sortering i 
barn og unge, voksne og eldre uavhengig av diagnose og hjelpebehov. Denne modellen 
problematiseres ved at barn med sammensatte behov ofte trenger like mange tjenester som 
voksne brukere. Dette vil innebære at spesialiserte tjenester som i dag gis fra helsestasjon, 
barnevern og seksjon funksjonshemmede må samles i en virksomhet, noe som vil medføre 
andre kompliserte utfordringer. Hensikten vil være at en slik organisasjonsmodell kunne 
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medføre videreutvikling av tverrfaglig samarbeid og bedre samarbeid mellom 
virksomhetsområdene. Erfaring fra andre kommuner viser dessverre ingen slik effekt og slike 
organisasjonsløsninger har derfor raskt blitt endret. Modellen vurderes også vanskelig i 
forhold til kontrollspenn og årsverk. 
 
Tun-modellen: 
 
Tunmodellen er en kombinasjon av en geografisk modell, funksjonsmodell og alder- og 
livsløpsmodell. Tunmodellen innebærer i denne sammenheng enten enheter med ulikt 
tjenestenivå som geografisk er nær knyttet opp mot hverandre eller enheter som ikke er 
samlokalisert, men som har et naturlig nært samarbeid i en tjenestekjede. Dette vil kunne gi en 
forenklet brukerflyt, og vil skape færre hindringer både for brukere og tjenesten. Det er viktig 
at all informasjon bidrar til å skape forståelse for at en best mulig brukerflyt vil kunne 
innebære bruk av ulike tjenestenivåer og tjenestesteder ved endret helsetilstand hos brukeren. 
De fleste brukere ønsker tilbud i sitt nærmiljø når de blir hjelpetrengende. Når hjemmebaserte 
tjenester ikke lenger er tilstrekkelig vil en flytting til et egnet tun være aktuelt. Innenfor tunet 
vil det være ulike tjenestetilbud tilpasset den enkeltes helsetilstand. En flytting innenfor et 
geografisk tun kan oppleves mindre belastende enn å flytte over større avstander. 
Tunmodellen kan bidra til å samle fagkompetansen innen spesielle fagfelt (eks. demens og 
psykisk funksjonshemmede) og på den måten skape et bedre fagmiljø. Aktuelle aktiviteter kan 
også lettere tilpasses brukere med tilnærmet like helseutfordringer. 
 
Det forutsettes at hvert tun har egen ledelse som også inkluderer vedtaksmyndighet innen 
tunets tjenestetilbud. Modellen vil gi større mulighet til å kunne gi rett tjeneste/-nivå til 
bruker. Samtidig kan tunmodellen gi en større fleksibilitet til å utnytte personalressursene 
innenfor det enkelte tun.  

5.2.  Konklusjon 
  
Etatens tjenestetilbud skal organiseres etter tunmodellen. 
 
Det er valgt en kombinasjonsløsning med 5 tun og en forebyggende virksomhet. NAV, 
barnevern og flyktningavdeling opprettholdes som separate virksomheter.   
 
Hjemmebaserte tjenester organiseres med separate virksomheter i sør og nord. En 
videreutvikling av hjemmebaserte tjenester forutsetter at tjenestetilbudet har lik standard.  
 
Dette innebærer økt fokus på brukermedvirkning, tverrfaglig kompetanse og samarbeid på 
tvers av virksomhetene for å kunne gi tilbud som er effektive og har god kvalitet. Målet er å 
kunne tilby tjenester slik at brukerne kan bo hjemme lengst mulig. 
 
Sykehjemstilbudet gis ett sted i kommunen. Det foreslås at demensomsorgen i hovedsak 
sentraliseres ved Modumheimen med eget dagtilbud, og videreutvikling av tjenestetilbud for 
demente på ulike nivå.   
 
Det opprettes et tun for brukere med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Tilbudet 
skal omfatte forvern, ettervern, botilbud, dagsenter og ambulante tjenester.   
 
For å øke nærhet til brukerne og øvrig tjenester, distribueres nåværende ressurser innenfor 
tjenestetilbudet psykisk helse, også nevnt som psykiatriteam. Fire årsverk fordeles ut til 
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ambulerende team seksjon funksjonshemmede, Katfos, hjemmetjenesten sør og nord. Dagens 
Katfos aktivitetssenter knyttes til Geithus helsetun.  
 
Seksjon funksjonshemmende vil være et eget tun og videreføres som i dag, men med økt vekt 
på differensiert tilbud og ambulante tjenester. 
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6. Administrativ organisering  
6.1. Administrativ ledelse, status 
 
Dagens organisering er preget av ulikhet i ledelsesnivåer og store variasjoner i 
medarbeiderspenn. I enkelte avdelinger oppleves spennet mellom leder og første linje som 
stort.  
 
Lederstrukturen er lite helhetlig og lederansvaret (medarbeiderspenn) varierer med dagens 
organisering fra 2 til 60 personer. Ledelsesnivåene er ulike fra virksomhet til virksomhet. 
Praktiseringen av myndighet og ansvar mellom linje og stab, og mellom de ulike ledernivåene 
oppleves uklare.  
 
Det er stor faglig variasjon i virksomhetenes tjenestetilbud (kompleksitet).  I pleie og omsorg 
har seksjons-/virksomhetslederne ikke hatt vedtaksmyndighet med nåværende modell. 
Unntaket nå er Frydenberg som har egen saksbehandling og vedtaksmyndighet. 

6.2.  Utnyttelse av IKT-systemer 
 
Bruk av IKT systemer er helt avgjørende for kontinuerlig kontroll, kvalitetsoppfølging og for 
strategisk planlegging. Utfordringen er i stor grad å ta i bruk mulighetene som ligger i 
eksiterende systemer.  
 
Medarbeiderne i helse- og sosialetaten skal forholde seg til en rekke fagsystemer som er 
kompliserte.  
 
Datautstyr og datanettverk med begrenset kapasitet, medfører redusert tilgjengelighet og 
legger begrensinger på det å ta ut effektiviseringsgevinster.  
 
Tilkobling til Helsenett er en forutsetning for fremtidig bruk av fagsystemer og for 
refusjonsordninger for ulike tjenestetilbud. Helsenett er et informasjonssystem for utveksling 
av pasientsensitive opplysninger.  
 
Oversikt over ulike fagsystemer 
ETAT/AVDELING – 

OMRÅDE 

FAGPROGRAM MERKNAD 

Flyktningetjenesten Visma Unigue Flyktning  

Sosialtjenesten Socio/refil NAV har flere andre systemer 

Helsetjenesten Winmed  

Barnevernstjenesten Familia  

Pleie- og omsorgstjenesten Gerica All saksbehandling. Vedtak 

om IP.  

  Visma Unigue Notus - Turnus NOTUS er ikke integrert i 
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ERV.  

 PPS  Prosedyreprogram integrert i 

Gerica 

 PDA  Håndholdte enheter 

  ESA – Sak/arkiv Felles for hele kommunen 

  ERV – økonomi/lønn/personal Nytt system – felles for hele 

kommunen 
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7.  Prinsipper for administrativ organisering 
7.1. Ledelsesstruktur  
 
Det inngikk i mandatet å anbefale den mest hensiktsmessige organisering av Helse- og 
sosialetaten i Modum Kommune.  
 
Vedtatt modell innebærer en videreføring av etatsmodellen, men med to ledernivåer under 
helse- og sosialsjefen; 
• Nivå 1, Virksomhetsledere, som også utgjør Helse- og sosialsjefens ledergruppe 
• Nivå 2, Avdelingsledere 

 
Det har vært et mål at færre ledere på nivå 1, skal danne en ledergruppe i helse- og 
sosialetaten. Ledergruppen skal utføre oppgaver som ikke hører direkte til linjeledelsen (for 
eksempel planarbeid og overordnet saksbehandling).  
 
Et større antall virksomhetsledere er valgt siden virksomhetene er svært forskjellige med 
hensyn til størrelse (antall ansatte), faglig kompleksitet og tjenestetilbud. 
 
Hovedlinjen er å ha ledere med rene lederstillinger. Enkelte mindre virksomheter må fortsatt 
ha ledere som også fungerer som ”arbeidende formann”. Det forventes at ledere prioriterer 
ledelse og ikke bare administrasjon av daglig drift. Lederne får et tydeligere ansvar for å 
vurdere sin egen organisasjon og bruke sin handlingskompetanse i forhold til å oppfylle 
resultatkrav og organisasjonsutvikling. 
 
Det er et mål at hele etaten har en klar og tydelig ledelsesprofil. Det innføres et prinsipp om et 
sammenlignbart medarbeiderspenn, vurdert i forhold til antall ansatte og tjenestetilbudets 
kompleksitet. Tydelige og tilstedeværende ledere sikrer aktiv og effektiv problemløsning i 
nærhet til brukere og arbeidsmiljø.  
 
Helse- og sosialsjefens stedfortreder skal være en av virksomhetslederne. 
 
Ledergruppen skal arbeide for å nå de strategiske målene gjennom delmål og handlingsplaner 
for den enkelte virksomhet sammen med avdelingsledere og medarbeidere i det operative 
leddet. 

 

7.2. Vedtaksmyndighet og ansvarsforhold 
 
Dagens rutine: 
God saksbehandling er en betingelse for å oppnå bedre brukerflyt. Rutinene for 
vedtakshåndtering og effektuering av tjenestetilbud er spesielt vurdert. Dagens rutiner 
innebærer ulik praksis når det gjelder omfang av saksbehandling og dokumentasjon. 
 
Behandling av forespørsler og søknader praktiseres ulikt. I barnevernet, NAV, 
flyktningtjenesten og rehabilitering (Frydenberg)  foregår saksbehandling innen 
virksomheten, og vedtak fattes av virksomhetsleder. 
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Innen den tradisjonelle pleie- og omsorgstjenesten er det siden 2006 etablert en egen 
tiltaksenhet som behandler henvendelser og hvor leder fatter formelle vedtak. Tiltaksteamet er 
et forum hvor representanter fra ulike virksomheter møtes ukentlig for å diskutere enkeltsaker. 
Virksomhetene har ansvar for å effektuere vedtakene. Enkelte virksomheter gir tjenestetilbud 
som ikke er rettighetsbasert. Tjenestene gis med bakgrunn i faglig skjønn (f.eks fysioterapi, 
friskliv, helsestasjon). 
 
Uavhengig av organisering er det avgjørende med klare ansvarsforhold rundt 
vedtaksmyndighet, klageadgang, effektuering, dokumentasjon, evaluering og revurdering av 
vedtak.   
 
Dagens system for behandling av forespørsler og søknader medfører ulike utfordringer.   
Erfaringer viser både fordeler og ulemper ved ulike systemer for saksbehandling. En 
distribuert saksbehandling og vedtaksmyndighet medfører større nærhet til tjenestetilbudet og 
sikrer en mer effektiv og ressursbesparende saksbehandling. Samtidig kan en distribuert 
saksbehandling medføre utfordringer i forhold til samarbeide og ressursutnyttelse på tvers av 
virksomhetene. Dagens samfunn og kommunenes ressurstilgang forutsetter en stor grad av 
samhandling for å kunne gi et mer samordnet og helhetlig tjenestetilbud til sine innbyggere.  
 
Framtidig rutine: 
Saksbehandlingen innen pleie- og omsorgstjenester skal distribueres, og vedtaksmyndighet 
legges til virksomhetsleder. Ansvaret for systematisk revurdering av vedtak vil naturlig ligge 
til tjenesten. 
 
Servicetorget skal ha en sentral rolle i forhold til mottak av henvendelser. De skal gi 
informasjon om de ulike tjenestetilbudene og foreta enkel saksbehandling. Ressurser fra 
helse- og sosialetatens stab skal plasseres i servicetorget for å oppnå dette. 
 
Saksbehandlere i tiltaksenheten fordeles til hjemmetjenestene, tun funksjonshemmede og til 
stab. Nærheten til tjenestestedene og brukerne gjør at saksbehandler får enklere 
informasjonstilgang om enkeltbrukere. Kunnskapen vil resultere i vedtak om tjenester som er 
mer individuelt tilpassede og fleksible, og som blir løpende revurdert. Tydelig plassering av 
ansvaret for saksbehandlingen, letter kontrollen med oppfølgingen av vedtak. 
Saksbehandleren får virksomhetslederen som sin nærmeste overordnede.* 
 
For å sikre tilnærmet lik saksbehandlingspraksis på et overordnet nivå, skal det være en 
samordning innen saksbehandlingsfeltet for pleie- og omsorgstjenestene. I dag blir dette 
ivaretatt av leder i tiltaksenheten. I den nye organiseringen skal en stilling tillegges et spesielt 
ansvar for fagutvikling innen saksbehandlingsfeltet. Denne skal også ivareta 
samordningsfunksjonen, gjennom å ha ansvar for formelle møteplasser og struktur rundt dette 
arbeidet. Ved uenighet mellom tun/virksomheter skal saken besluttes av helse- og sosialsjef. 
 
I saker hvor det er behov for et sammensatt tjenestetilbud på tvers av etater, opprettes 
koordinerende enhet i helse- og sosialetaten, for å koordinere disse tjenestene. Dette er et 
lovpålagt tiltak for å sikre en synlig og tydelig adresse for brukerne.  
 
Organiseringen krever samhandling mellom de ulike virksomhetene, for å sikre lik praksis i 
saksbehandling og effektuering av tjenester.  
 
*Hovedtillitsvalgt NSF anbefaler ikke dette forslaget, men går inn for en modell hvor saksbehandlerne har tilhørighet til en 
sentralenhet, men arbeider distribuert ute i virksomhetene. 
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8. Framtidig administrativ organisering 
 
  

Organisering etter tunmodellen

Stab
Avdelingsleder
Tove Halvorsen

Tun 1 Modumhimen
Virksomhetsleder

Audun Eriksen

Tun 2 Geithus
Virksomhetsleder

Ikke besatt

Tun 3 Vikersund
Virksomhetsleder

Ikke besatt

Tun 4 Funksjonshemmede
Virksomhetsleder

Liv Hilde Ruud

Tun 5 Rehabilitering
Virksomhetsleder
Kari Mette Larsen

Hjemmebaserte tjenester distrikt sør
Virksomhetsleder

Åse Kristin Andreassen

Hjemmebaserte tjenester distrikt nord
Virksomhetsleder

Ann Waal

Forebyggende tjenester
Virksomhetsleder

Ikke besatt

NAV
Virksomhetsleder
Heidi Albrigtsen

Barnevern
Virksomhetsleder

Siv Rørvik

Flyktningetjenesten
Virksomhetsleder
Sissel Thorsrud

Helse- og soisalsjef
Nanna Sofie Nordhagen
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8.1 Konkretisering av vedtatt organisasjonsmodell. 
Den vedtatte organisasjonsmodell er et rammeverk som forutsetter videre utvikling i etaten i 
samarbeid med alle involverte. Det er et lederansvar å beskrive hvordan ny organisasjons-
modell kan fungere.  
 
Nivå 1:  
Omfatter virksomhetsledere som har fått delegert myndighet og ansvar for driften av hvert sitt 
tun eller virksomhet. Virksomhetslederne inngår i ledergruppen i til helse- og sosialsjefen. 
 
Følgende tun/virksomheter er definert; Modumheimen, Geithus, Vikersund, 
Funksjonshemmede, Hjemmetjenesten Sør, Hjemmetjenesten Nord, Forebyggende tjenester, 
Rehabilitering, NAV, Barnevern og Flyktningtjenesten. 
 
Nivå 2:  
Omfatter avdelingsledere som inngår i et tun eller virksomhet, og er direkte underlagt 
virksomhetslederen.  
 
Det er definert 11 tun/virksomheter som er beskrevet nedenfor. 
 
Tun 1: Modumheimen  
 

 
 
Produserer tjenester på nivå sykehjem med spesialisering innen geriatri, demens, palliativ 
behandling, dagsenter og bofellesskap. Modumheimen tun omfatter: Modumheimen, Åmot 
bofellesskap, Furulund bofellesskap og Furulund trygdeboliger. Dette innebærer tjenester fra 
sykehjemsnivå til ulike botilbud, både med og uten egen bemanning. 
 
 
Tun 2: Geithus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tun 1 Modumheimen

Kjøkkendrift
Avdelingsleder
Gerd Johnsen

Avdeling
Avdelingsleder

Eva Kristine Hansen

Avdeling
Avdelingsleder

Anne Hilde Fuhre

Avdeling
Avdelingsleder

Ikke besatt

Avdeling
Avdelingsleder

Ikke besatt

Tun 1 Modumheimen
Virksomhetsleder

Audun Eriksen

 

Geithus bo- og dagsenter
Avdelingsleder

Ikke besatt

Geithusberga bofellesskap
Avdelingsleder
Gerd Hovland

Katfos aktivitetssenter 
Avdelingsleder 

Synnøve Formo

Tun 2 Geithus
Virksomhetsleder

Ikke besatt
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Geithusberga Bofellesskap, Geithus bo- og dagsenter, selvstendige boenheter og  
treningsboliger. Tjenestetilbudene er lokalisert i geografisk nærhet. Dette innebærer tjenester i 
ulike botilbud, både med og uten egen bemanning. Aktiviteten ved Katfos aktivitetssenter 
knyttes til Geithus.  
 
Tun 3: Vikersund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vikersund bo- og dagsenter, Breskeberga, omsorgsboliger/tilrettelagte boliger i geografisk 
nærhet, og treningsboliger. Dette innebærer tjenester i ulike botilbud, både med og uten egen 
bemanning. 
 
 
 
Tun 4: Funksjonshemmede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolegata bofellesskap, Ekornstua, Stadionveien, Badeveien bofellesskap A, B, C, tjenester til 
brukere med nedsatt funksjonsevne, dagsenter, treningsboliger og ambulerende tjenester. 
  
Tun 5: Rehabilitering - Frydenberg 
Frydenberg med døgnopphold, ambulante tjenester, dagtilbud, lærings- og mestringssenter, 
eventuelt regionalt senter. 
 
Virksomhet: Hjemmebaserte tjenester nord og hjemmebaserte tjenester Sør 
Tjenestetilbudet omfatter ulike pleie- og omsorgstilbud til alle som kan bo hjemme uansett 
alder.  Det anbefales en fortsatt økt satsning på hjemmebaserte tjenester. Det er 
hensiktsmessig å opprettholde to separate enheter, noe som gir geografisk nærhet til brukerne. 

 

Vikersund bo- og dagsenter
Avdeling

Avdelingsleder
Ikke besatt  

Vikersund bo- og dagsenter
Avdeling

Avdelingsleder 
Ikke besatt  

Vikersund bo- og dagsenter
Kjøkken

Avdelingsleder 
Gro Jensvoll 

Tun 3 Vikersund
Virksomhetsleder

Ikke besatt

 

Stadionveien 
Avdelingsleder 

Kirsten Hoff

Tomtebo 
Avdelingsleder 

Ikke besatt 

Skolegata
Avdelingsleder
Elin Adolfsen 

Ekornstua
Avdelingsleder
Anne Kolsrud

Vikersund arbeidssenter 
Avdelingsleder 
Anne Britt Lind

Tun 4 Funksjonshemmede 
Virksomhetsleder

Liv Hilde Ruud
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Virksomhet: Forebyggende tjenester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsestasjon, frisklivssentralen, ergo-/fysioterapiavdelingen, private driftsavtaler (leger/ 
fysioterapeuter).  
 
Forebyggende tjenester samles i en virksomhet for å få økt fokus på forebyggende innsats i 
kommunen. Satsningen retter seg mot hele befolkningen. Helsestasjonen yter tjenester som 
svangerskapsomsorg, helsestasjon for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste, helsestasjon for 
ungdom, miljørettet helsevern, reisevaksiner, smittevern. Åpne tilbud/lavterskel; 
foreldreveiledning, temagrupper for barn, ungdom, foreldre. En mulig samlokalisering av 
helsestasjonene i kommunen bør vurderes. Tidligere har størstedelen av ansvaret for de 
private driftsavtalene ligget til stab. Dette anbefales distribuert ut til forebyggende 
virksomhet. 
 
Deler av ressursene i ergo / fysioterapiavdelingen er tidligere distribuert til Frydenberg. Det 
anbefales at øvrige ressurser organiseres under forebyggende virksomhet. Det kan på sikt 
være ønskelig å samle flere tjenestetilbud under denne virksomheten. 
 
Virksomhet: NAV 
I forbindelse med etablering av NAV Modum, ble det vurdert ulike løsninger til hvilke 
kommunale tjenester som skulle inngå. 
I tillegg til Sosialtjenesten er saksbehandling av Husbankordninger organisert innen NAV. 
I Sosialtjenesten inngår også ruskonsulent og boteam.  
NAV Modum er organisert i to team. 
 
Virksomhet: Barnevern 
Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Modum og Krødsherad. 
Barnevernet er organisert i to team; mottak og oppfølging. 
 
Virksomhet: Flyktningtjenesten  
 
Flyktningtjenesten består av ordinært mottak av flyktninger, samt en bolig for mindreårige 
flyktninger. 
 
 

 

Helsestasjonstjenester
Avdelingsleder 
Hilde Øverby

Ergo- og fysioterapiavdelingen
Avdelingsleder

Wenche Voren Aase

Frisklivssentralen
Avdelingsleder 

Jorunn Killingstad

Forebyggende tjenester
Virksomhetsleder

Ikke besatt



Helse- og sosialetaten i Modum kommune 

20.12.2010 27 

8.2 Stab og støttefunksjoner 
 
Følgende oppgaver legges til stab i etaten:  

- Kommuneoverlegeoppgaver 
- Mottak av brukerhenvendelser, saksbehandling enkle vedtak 
- Fagsystemer, kontinuerlig opplæring  
- Økonomi, budsjettoppfølging 
- Kvalitetsarbeid 
- HMS, opplæring, kontakt tillitsvalgte  
- Saksutredning i politiske saker og planverk 

 
I sentraladministrasjonen finnes spisskompetanse innenfor personal, økonomi og juridiske 
spørsmål som ivaretar etatens behov for støttefunksjoner. 
 

 8.3 Koordinerende enhet 
 
Forskrift for habilitering og rehabilitering pålegger kommunen å ha en koordinerende enhet 
for brukere som har langvarige og sammensatte behov for tjenester. Den skal være en synlig 
og tydelig adresse for henvendelser fra innbyggere og spesialisthelsetjenesten. Modum 
kommune mangler i dag en slik funksjon. 
 
I tillegg er det nødvendig å etablere mer systematisk tverrfaglig samhandling internt i 
kommunen, både i etaten og tverretatlig.  
 
I helse- og sosialetaten etableres en funksjon som koordinerende enhet for personer med 
habiliterings- og rehabiliteringsbehov. Det skilles mellom gruppen barn og ungdom samt 
voksne og eldre.  
 
Sektorovergripende saker av prinsipiell karakter, eller saker hvor det er vanskelig å finne fram 
til en omforent løsning, koordineres av etatssjefer og rådmannen. 

 
 

9. Annet utviklingsarbeid 
 

9. 1. Arenaer for samhandling og faglig utvikling 
 
Den framtidige organiseringen krever ulike formelle møteplasser for koordinering, utvikling 
og forbedring av tjenester. Det er i dag etablert flere slike arenaer for samhandling og faglig 
utvikling i etaten. Effektiv drift av tjenestetilbudene understreker behovet for faste, formelle 
møtearenaer både på etatsnivå og virksomhetsnivå.  
 
Det anbefales å styrke arenaer for samhandling med ulike brukere og brukergrupper for 
videreutvikling av brukermedvirkning innen ulike tjenestetilbud.  
 
Det vil også være behov for fagmøter i forhold til ulike spesialfelt som psykisk helse, 
fysioterapi og saksbehandling for å sikre kvalitet og fagutvikling. 
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9.2.  Kompetansebehov 
For å nå målet om kompetanseutvikling er det i strategisk kompetanseplan for helse- og 
sosialsektoren 2010 – 2015 utformet to hovedstrategier;  
• Strategi for å oppnå tilstrekkelig fagkompetanse.  
• Strategi for å oppnå handlings- og endringskompetanse.  

 
Målet kan nås ved intern opplæring, videreutdanning eller målrettet rekruttering av personell 
med ønsket fagkompetanse osv.. En slik utvikling av fagkompetansen må anerkjennes og 
utnyttes til beste for brukeren i den daglige driften. 

9.3. Frivillig innsats 
Framover er det mer aktuelt enn noen gang å utnytte de ressurser som finnes i frivillig innsats. 
Utfordringen er å skape og tilrettelegge for engasjement fra frivillige organisasjoner og 
pårørende. Det finnes i dag flere eksempler på frivillig innsats innenfor ulike tjenesteområder 
i helse- og sosialetaten.  
 
For å kunne få en god utnyttelse av frivillig innsats kreves det organisering og ressurser fra 
aktuelle tjenestesteder. Gjensidig kobling og kunnskap om frivillige tilbud er nødvendig for å 
kunne utvikle/videreutvikle gode tilbud. 
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10. Generell Informasjon 
10.1 Hvem er informert og involvert? 
 
Medarbeidere og tillitsvalgte er informert muntlig og skriftlig underveis i prosessen om 
fremdriften i arbeidet. Helse- og sosialsjefen har orientert om tunmodellen under rådmannens 
ledersamling. Det har vært møte med tillitsvalgte om mulige organisasjonstilpasninger. I 
tillegg har det vært gjennomført uformelle samtaler med de ledere som blir berørt av 
endringer, men ikke med hver enkelt medarbeider. Framtidig samhandling krever felles 
målforståelse og gjensidig respekt. 
 
Følgende milepæler vedrørende informasjon er gjennomført; 
 
• Referatsak til hovedutvalget 24.11.09 OU-prosess helse- og sosialetaten 

 
• Informasjonsbrev datert 17.02.10 ”Organisasjonstilpasninger helse- og sosialetaten 

Modum kommune”, er sendt ut til alle ansatte og lagt ut på ansatteportalen. 
 
• Referatsak til hovedutvalget 16.03.10 Notat angående Mental helse om 

brukermedvirkning, tjenestetilbud og organisering 
 
• Pressekonferanse på Frydenberg februar 2010.  

 
• Hovedutvalgssak 6/10 møte 16.03  – Statusrapport helse- og sosialetaten. Her omtales 

OU-prosessen 
 
• Kommunestyresak 21/10 møte den 3.5 – Statusrapport helse- og sosialetaten 

 
• Hovedutvalgssak 19/10  møte 18/5 - Organisering av tjenestetilbudet i helse- og 

sosialetaten. 
 
• Hovedutvalgssak 20/10 Tilskuddsordning lokalmedisinske sentra og 

kommunesamarbeid – ”Vi Samler Trådene 
 
• Hovedutvalgssak 25/10 møte 8/6 – Organisering av tjenestetilbudet i helse- og 

sosialetaten. 
 
• Kommunestyresak 40/10 møte 14/6 - Organisering av tjenestetilbudet i helse- og 

sosialetaten. 
 

 
Kommunalt Råd for Funksjonshemmede, Eldrerådet og Mental Helse har blitt invitert til å 
komme med innspill om følgende spørsmål: 
 
• Hvilke forbedringsmuligheter, i forhold til dagens organisering, ser dere vil være 

formålstjenlig for egen brukergruppe? 
• Hva skal til for at deres behov sikres på best mulig måte? 
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10.2 Informasjonsmateriell til innbyggerne 
Det utarbeides presentasjonsmateriell til publikum som beskriver tjenester, organisering og 
hvordan innbyggerne skal kunne komme i kontakt med helse- og sosialetaten.  
 
Kommunens nettsider en viktig informasjonskanal. I tillegg må det utarbeides egnet 
informasjonsmateriell som sendes alle husstander i Modum. Mer utfyllende brosjyrer 
utarbeides og distribueres til helsestasjoner, legekontorer, bibliotek, bo- og dagsentre, 
servicetorg, Modumheimen osv. Informasjonen skal presenteres på en enkel og tydelig måte 
med henvisning til kommunens nettsider som bør oppdateres kontinuerlig med tilsvarende 
informasjon.   
 
På nettsiden utvikles en egen funksjon hvor publikum kan henvende seg til helse- og 
sosialetaten via internett. 
 

10.3 Informasjon til folkevalgt nivå  
 
Alle kommunestyremedlemmer får oversendt en pressemelding som varsler oppstarten av den 
administrative organisasjonstilpasninger av helse- og sosialetaten. Sammen med 
pressemeldingen sendes denne rapporten ut.  
 
I løpet av første kvartal 2011 fremmes en orienteringssak til hovedutvalg for helse- og 
sosialsektoren samt kommunestyret. Her presenteres det nye organisasjonskartet for etaten 
med navn på de som innehar stillingene. 
 
Viktige nøkkeltall om kapasitet, antall brukere og ansatte for tjenestene synliggjøres i saken. 
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Vedlegg 

 
Framdriftsplan 

Tidspunkt Tiltak 
13.04.2010 Arbeidsgruppen overleverte sin anbefaling til Styringsgruppen. 
14.6.2010 K-Sak 40/10 Organisering av tjenestetilbudet i helse- og sosialetaten. 
September 

2010 
Helse og sosialsjef gjennomfører uformelle samtaler med berørte 
ledere. Forhåndsdrøfting i møte med tillitsvalgte i etaten. 

29.10.2010 Gjennomgang i styringsgruppen. 
9.11.2010 Revidert rapport behandles i Styringsgruppen. 
Uke 45/10 Utarbeide handlingsplan for informasjon. 
16.11.2010 Styringsgruppa godkjenner rapporten, rådmannen beslutter og 

iverksetter i hht rapporten. 
Uke 48/10 Arbeidsgruppens medlemmer informeres om rådmannens 

godkjenning av rapporten. Ansvar H/S-sjef. PP-presentasjon ferdig. 
Ansvar Info.ansv. 

Uke 48/10 Informasjon til de ansatte som blir direkte berørt og man avklarer 
mulig framtidig plassering. Ansvar H/S-sjef. 

Uke 49/10 Informasjonsmøte med tillitsvalgte/verneombud. Ansv: H/S-sjef. 
Uke 49/10 Alle med lederansvar i dagens organisering orienteres muntlig og 

skriftlig om valgt organisering og evt. konsekvenser for egen stilling. 
Ansvar H/S-sjef 

Uke 49/50 Samtlige ansatte orienteres om valgt organisasjonstilpasning og de 
muligheter dette gir. Ansatte orienteres i møter. Ansvar H/S-sjef  

Uke 51/10 Pressemelding om rapporten sendes ut – ansvar Info.ansv. 
Media, politikere og ansatte er mottakere. 

Uke 51/10 Pressekonferanse – ansvar Info.ansv. Rådmann og H/S-sjef 
møter. 

Uke 51/10 Kommunens nettsider er oppdatert med egen informasjonsside om 
“Organisering av tjenestetilbudet og administrativ organisering i 
H/S” 
Denne holdes fortløpende oppdatert. Ansvar: Servicetorget/Info.ansv. 

Uke 1/11 Infoskriv til hver bruker/foresatt om organisasjonstilpasningene. 
Informasjonen inneholder navn og kontaktinformasjon for hver 
enkelt virksomhet. Ansvar: H/S-sjef og Info.ansv. 

Uke 1/2-11 Servicetorget bemannes med en ekstra person fra H/S for å svare på 
spørsmål. Ansvar H/S-sjef. 

Uke 1/11 Internutlysning ledige lederstillinger. Ansvar: H/S-sjef. 
Uke 3/11 Søknadsfrist internutlysning. 
Uke 4/11 Tilsetting av ledere. Ansvar: H/S-sjef/pers.sjef 
Uke 5/11 Informasjonsmateriell til alle husstander i Modum er ferdig og klar til 

distribuering. Materiellet tilpasset nettsiden. Ansvar H/S. 
Uke 5/11 Pressemelding om informasjonsmateriell sendes ut. Ansvar: 

Info.ansv. 
Uke 5/11 Nettsiden oppdateres med nytt organisasjonskart.  

Navn og kontaktinformasjon til alle ledere oppgis. Ansvar: Info.ansv. 
Uke 5/11 Pressemelding om nytt organisasjonskart sendes ut. Ansvar: 

Info.ansv. 
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Uke 6/11 Ledersamling for ledergruppe i Helse- og sosialetaten. Ansv: H/S-
sjef. 

Uke 7/11 
 

Samling for Rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere i H/S.  
Hver enkelt virksomhetsleder presenterer plan for egen virksomhet. 
Ansvar: Rådmannen. 

1. juni 2011 Det er utarbeidet og definert kriterier for tildeling av tjenester og 
prosedyrer som sikrer evaluering og tilpasning av individuelle 
tjenester. Ansvar: H/S-sjef 

Innen juli 
2012 

Evaluering gjennom medarbeiderundersøkelse med fokus på 
medarbeidertilfredshet. Ansvar: H/S-sjef. 

Innen 
desember 

2012 

Brukerundersøkelse er gjennomført. 

 
 
 


