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Om planen 
 

Modum kommune har utarbeidet en strategisk helse- og velferdsplan for perioden 2017-2020. 

Planen er laget på bakgrunn av utredninger og statistikk som foreligger på nasjonalt nivå, 

vedtatte lokale planer og strategier samt faktiske forhold slik de vurderes i Modum innenfor 

helse- og sosialetaten. 

 

Planens mål, tiltak og målindikatorer er inndelt etter tema hvor det overordnede målet er å 

legge til rette for en fremtidsrettet tjeneste med god kvalitet og effektiv utnyttelse av 

kommunens samlede ressurser.  

 

For å oppnå det overordnede målet planlegges det kompetansehevende tiltak, videre settes det 

fokus på tiltak innenfor organisering og ressursbruk, samhandling og samarbeid, ernæring, 

velferdsteknologi og ulike bosituasjoner (egen bolig eller institusjon). 

 

Planen redegjør for bakgrunnen for planarbeidet, planer og strategier som er en del av 

styringssystemet samt at den kort beskriver hvordan Helse- og sosialetaten er organisert. Den 

sier videre litt om økonomi, analyse og veivalg før den beskriver de ulike målene og tiltakene 

som skal settes inn. Avslutningsvis sier den litt om finansiering og oppfølging av tiltakene. 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 
I kommunal planstrategi for Modum 2016-2019 inngår utarbeidelse av omsorgsplan. 

Planarbeidet har vært igangsatt tidligere, men etaten valgte å utarbeide temaplaner først. 

Høsten 2016 startet arbeidet med denne overordnede planen opp. 

 

Folkehelse er et satsningsområde i kommuneplanen og forebyggende folkehelsearbeid har 

vært et fokusområde i Modum i mer enn 15 år. Dette arbeidet er godt forankret både i politisk 

og administrativ ledelse. Utfordringer innen folkehelse gjør at det er naturlig å vinkle planen 

over fra en ren omsorgsplan til en helse- og velferdsplan. 

 

Folkehelseinstituttets folkehelseprofil viser at det er betydelige utfordringer når det gjelder 

sosiale helseforskjeller i Modum. Helse kan sees på som et endepunkt i en årsakskjede hvor 

grunnleggende sosiale forhold som utdanning og økonomi sammen med miljøforhold, 

levevaner og helsetjenester påvirker helsen. Modum har lavt utdanningsnivå og en stor andel 

uføre. Både fysisk og psykisk sykdom er indikatorer hvor Modum har dårligere resultater. 

Kommunen skiller seg videre negativt ut når det gjelder inntektsnivå og har mange barn som 

bor i husholdninger med lav inntekt og med foresatte uten yrkestilknytning.  

 

Gjennom en årrekke har det vært satset på eldreomsorgen i Modum. Dette har gitt gode 

plasseringer på kommunebarometeret innenfor eldreomsorg, fortsatt satsning vises gjennom 

det nye sykehjemmet som skal tas i bruk høsten 2017. På tross av en god eldreomsorg er det 

fortsatt utfordringer, det er behov for en mer individrettet tjeneste og det er behov for mer 

kunnskap f.eks. om ernæring. Ernæring er en utfordring i hele befolkningen og en særlig 

utfordring er eldre og underernæring. En endring i befolkningssammensetningen med større 

andel eldre over 80 år vil kreve nye løsninger fremover.  
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For å nå målsettingen om fremtidsrettet tjeneste, god kvalitet og effektiv utnyttelse av 

ressursene må det bl.a. legges ytterligere vekt på kompetanseheving. Det må også satses 

videre på helhetlige forebyggende tiltak i familien og etter hvert for den enkelte, for å 

redusere fysiske og psykiske helseplager som angst og depresjon, rusmisbruk, arbeidsløshet 

og tidlig uføretrygd. 

1.2 Hva er en helse- og velferdsplan? 
En «Helse- og velferdsplan» indikerer at planen inkluderer den store tjenestebredden som er 

tillagt helse-, sosial og omsorgstjenestene. Helse- og velferdsplanen spisser tiltak inn mot det 

helhetlige helse- og velferdstilbudet til kommunens innbyggere, uavhengig av alder, diagnose 

og bosted. Arbeidet med planen tar utgangspunkt i kommunens lovpålagte ansvar, nasjonale 

og regionale føringer og allerede vedtatte styringsdokumenter.  

 

Planen har søkt en enkel form som gjør den leservennlig overfor målgruppen som er 

innbyggere, brukere, pårørende, ansatte, politikere, fag- og interesseorganisasjoner. 

Tjenestene for øvrig er nærmere beskrevet i ulike delplaner. Denne planen vil i hovedsak ta 

for seg noen hovedsatsingsområder for de neste fire årene. 

 

Det overordnede målet er å legge til rette for en fremtidsrettet tjeneste med god kvalitet og 

effektiv utnyttelse av kommunens samlede ressurser. Innbyggerne skal ha trygghet for å få 

rett omsorg når situasjonen krever det. De 5 satsningsområdene (se pilene i figuren under) 

skal ha vekt på pasientrettigheter og kvalitet i alle ledd. 

 

Planen vil være hele kommunens, men ikke minst helse og sosialetatens strategiske 

utviklingsdokument, med en rullering hvert 4. år og forankring i kommunens budsjett og 

økonomiplan.  

 
Illustrasjonen viser Helse- og velferdsplanens rolle som strategidokument. 

 

1.3 Vedtatte planer og strategier som er en del av styringssystemet 
Statlige føringer ligger i bunnen for arbeidet innenfor helse- og sosialetaten. Men i 

planarbeidet har hovedfokuset vært lokale forhold, mål og tiltak. Det vises til kommunal 

planstrategi, K-sak 125/16, når det gjelder eksisterende planer og planer for revidering. 
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1.3.1 Temaplaner som er en del av styringssystemet 
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2018, K-sak 32/16 (revideres 2017) 

 Plan for fysioterapitjenesten 2011-2015, K-sak 13/14 (revideres 2018) 

 Boligsosial handlingsplan, K-sak 115/13 (revideres i 2017) 

 Plan for tjenester i tun funksjonshemmede 2013-2015, K-sak 116/13(evalueres i 

2017) 

 Demensplan, K-sak 61/12 (revideres i 2018) 

 Plan Habilitering Rehabilitering Friskliv, K-sak 88/12 (revideres i 2018) 

 Plan for psykisk helse – tillegg 2012-2015, K-sak 89/12 (revideres i 2018) 

 Smittevernplan, K-sak 31/16 

 Helsemessig og sosial beredskap, plan fra 2003(revideres 2017)  

 Strategisk kompetanseplan 2016-2019, K-sak 12/16 

 Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet, høringsdokument 

 Trafikksikkerhetsplan 2011-2020 

 Styringsdokument for Modumskolen K-sak 103/16 

1.3.2 Temaplaner under arbeid i 2017 
 Plan for velferdsteknologi 

 Handlingsplan mot barnefattigdom  

 Styringsdokument (undervisning) 0-5 år 

 Strategi barn og unge 

 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 

 Plan for legetjenester 

1.3.3 Andre sentrale dokumenter 
 Planprogram, K-sak 101/15 

 Planstrategi, K-sak 125/16 

 Kommuneplan 2016-2027 samfunnsdel, F-sak 75/16 (høringsutkast) 

 Folkehelseoversikt 2016 – K-sak 30/16 

 Innbyggerundersøkelsen 2014, K-sak 7/15 

 Kommunale tiltak til ungdom som har behov for ekstra oppfølging, H-sak12/15 

 Ungdata undersøkelse 2013, orientert muntlig i kommunestyret høsten 2013. 

 Lokal Handlingsveileder BIR, 2016 

1.3.4 Nasjonale styringsdokumenter  
 St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

 Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg  

 Demensplan 2020, Helse- og omsorgsdepartementet. 

 Omsorg 2020, Regjerningens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 

 Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter 

 Meld. St 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 

 Opptrappingsplan for rusfeltet, vedtatt 28.4.2016 

 

Oversiktene er ikke uttømmende. 

1.4 Medvirkning og aktiviteter underveis i planprosessen 
• Innbyggerinvolvering, skisse til plan for Eldreråd og Rådet for funksjonshemmede, 

fellesmøte høsten 2016 

• Utkast drøftet i hovedutvalget 15.11.16 
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• Drøftet med de tillitsvalgte des. 2016 

• Drøftet med ledere i etaten des. 2016 

• Rådmannens ledergruppe i jan. 2017 

• Utkast drøftes i Hovedutvalg for Helse- og sosial jan 2017 

• Politisk behandling i Eldrerådet, Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede 

og Hovedutvalg for Helse- og sosial febr. 2017 

• Politisk behandling i kommunestyret mars 2017 

2 Organisering av Helse- og sosialetaten i Modum  

Fokus i planen er tjenesteutvikling, etatens organisering blir bare kort presentert. Helse- og 

sosialetaten i Modum kommune er organisert etter tunmodellen. Innenfor hvert enkelt tun vil 

det være ulike tjenestetilbud tilpasset den enkeltes helsetilstand. I tillegg skal det være en 

naturlig flyt mellom tun og mellom nivåer, tjenester og øvrige tilbud. Pr. 31.12.2015 hadde 

etaten 413 årsverk. 

Etatens administrasjon inkluderer saksbehandlerenheten, bemanningssentral og 

kommuneoverlege. Videre består etaten av følgende 13 tun/virksomheter og avdelinger.  

 

 

Tun Modumheimen Sykehjem og dagsenter, demensomsorg og demensteam 

(hukommelsesteam) og dagsenter for demente. Bofellesskap for 

demente samt omkringliggende omsorgsboliger. Nytt sykehjem 

åpner i sept. 2017 

Geithus bo- og dagsenter Heldøgnsomsorg  

Mestringsenheten 

 

Geithusberga bofellesskap 

Hverdagsmestring; psykisk helse, rehabilitering, rusomsorg, 

aktivitetssenter 

Tun Vikersund Heldøgnsomsorg og dagtilbud. 

Tun funksjonshemmede 

 

Tunet har boliger med heldøgns bistand, avlastningshjem og 

bolig for barn og unge, aktivitetssenter og arbeidssenter. Ansvar 

for Brukerstyrt personlig assistanse. 

Tun rehabilitering 

Frydenberg 

Tilbudet omfatter også forebyggende tjenester, 

observasjonsopphold og ø-hjelpsplasser (KAD). 

Hjemmetjenesten Sør Praktisk bistand og hjemmesykepleie  

Hjemmetjenesten Nord Praktisk bistand og hjemmesykepleie 

Virksomhet forebyggende 

 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, 

flyktningehelse og smittevern, ergo- og fysioterapi inkludert 

ambulerende vaktmester, familieteam, frisklivssentralen, rask 

psykisk helsehjelp, psykososialt kriseteam og MOT 

NAV Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsordning, 

Husbankstøtte/lån 

Midt-Buskerud 

barneverntjeneste 

Modum, Sigdal og Krødsherad, med Modum kommune som 

vertskommune.  

Flyktningtjenesten 

 

Bosetting og integrering av flyktninger og bofellesskap for 

mindreårige flyktninger. 

Sentralkjøkken 

 

Produksjon og distribuering av mat til avdelingene, 

mottakskjøkkenene, hjemmeboende, dagsentrene og kantiner. 
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3 Analyse og veivalg 
 

Stortingsmelding nr 47 (Samhandlingsreformen) peker på at kommunene må sørge for en 

helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og 

oppfølging slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste 

effektive omsorgsnivå. Det er viktig å finne bærekraftige løsninger for den 

befolkningsutviklingen som kommer. 

 

Kommunens folkehelseprofil gir et godt bilde på helsetilstanden hos innbyggerne og at sosial 

ulikhet i helse er en hovedutfordring. Å påvise sosial ulikhet i helse er viktig fordi det viser til 

et uutnyttet helsepotensial i befolkningen. Dersom sosial ulikhet i helse blir redusert, gir det 

store muligheter for å bedre folkehelsen. Studier viser også at barn og unges helse i stor grad 

er påvirkelig av barnehage, skole, venner og ungdomskultur, slik at sosioøkonomiske forhold 

kan få mindre betydning. Dette viser at tidlig innsats nytter. 

 

Målsettingene i økonomiplanen er del av et større bilde og det er mange faktorer som virker 

inn når det gjelder sosioøkonomiske forhold. I økonomiplan 2017-2020 sammenfattes målene 

for kommunens etater. Helse- og sosialetatens mål er: 

 Sikre at brukere/pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede tjenester (jf. pkt 

4.3.1, mål 4) 

 Økt satsing på psykisk helsevern (jf. pkt 4.3.6, mål 11) 

 Tidligere innsats barn og ungdom (jf. pkt 4.3.3, mål 8) 

 Egenmestring og økt trivsel (jf. pkt 4.3.7, mål 12) 

 

I tillegg er det i økonomiplanen følgende målsettinger under folkehelse og levekår: 

 Frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres (pkt 4.3.4, mål 9) 

 Modum kommune skal være en foregangskommune innenfor forebyggende arbeid 

(fokus på forebygging og tidlig innsats omtales under flere av 

hovedsatsningsområdene i pkt 4) 

 Reduksjon i sykefravær (dette målet er kort omtalt under dette punktet) 

 

Målene i økonomiplanen er et utvalg av satsningsområdene for helse- og sosialetatene. Noen 

av målene beskriver ikke et mål i seg selv, men gir uttrykk for et retningsvalg.  Disse 

satsningsområdene er etatens veivalg og omtales nærmere i denne planen (jf. henvisninger 

over). Denne planen henger sammen med økonomiplan og kommuneplanens samfunnsdel når 

det gjelder satsningsområder og veivalg.  

 

Det følger av høringsutkast til ny kommuneplanen at et overordna mål vil være å dreie 

tjenestetilbudet innen pleie/omsorg til mer forebygging og egenmestring. Videre er det et mål 

og omstrukturere tjenester for å kunne møte fremtidig behov (jfr. pkt 4.2). Bakgrunnen for 

disse målene beskrives nærmere i det følgende:  

3.1 Forebygging og egenmestring 
Ifølge Helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder 

seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester ( §3-1). 

For å oppfylle ansvaret skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende 

tjenester. 

 

Forebygging og egenmestring er viktig bl.a. som følge av fremtidig befolkningsutvikling. I 

Modum er vi for øyeblikket inne i en periode med noe nedgang i antall personer i 
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aldersgruppene over 80 år, men prognosene tilsier at vi i likhet med landet og de fleste andre 

kommuner vil få en økning i antall eldre mennesker om 7-10 år. 

 

Aldergruppen over 80 år utløser betydelige omsorgsbehov. Og følger vi prognosene fra 

kommuneplanens samfunnsdel, 2016-2027, vil det være vekst på nivå med høy prognose for 

denne aldersgruppen. Dette innebærer at Modum vil få om lag 290 flere personer i disse 

aldersgruppene sett under ett i 2027 (se tabell under). 

 

 
 

Helse- og sosialetaten må sikre at brukere/pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede 

tjenester. Etaten har tidligere illustrert dette som en tiltakstrapp hvor de ulike tjenestetilbudene 

ble gruppert etter nivå. Tiltakstrappa sa imidlertid lite om kvalitet og omsorg.  Helse- og 

sosial etaten har fokus på å videreutvikle et differensiert tilbud, med fokus på egenmestring 

hos brukerne. Dette skal bl.a. skje gjennom styrking av saksbehandlerenheten, revurderinger 

av vedtak, bruk av fagsystemer og kompetanseheving/undervisningsopplegg, f.eks. alert 

kurskonsept (systematisk observasjonsmetodikk). Videre vil riktig planlegging og bruk av 

moderne velferdsteknologi bidra til at eldre kan bo lenger hjemme gjennom økt trygghet, en 

enklere hverdag og et rikere sosialt liv. 

 

Modum kommune har satset på forebyggende helsearbeid, og ligger relativt høyt 

sammenliknet med andre kommuner når det gjelder ressursbruk til disse tjenestene. 

Kommunen har en god helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Frisklivsentralen i Modum har et 

bredt tilbud og bidrar i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet.   

Hjemmerehabiliteringsprosjektet (Mestringsenheten) startet opp i 2013. Dette er en tjeneste 

for hverdagsrehabilitering og psykisk helsearbeid i kommunen og er et supplement til øvrige 

tjenester for å styrke det forebyggende arbeidet. Fra høsten 2016 er rus og boteamet inkludert 

i mestringsenheten, 

 

Gitt at det forebyggende arbeidet gir resultater i form av bedre folkehelse er det grunn til å tro 

andelen personer over 80 år som trenger tunge omsorgstjenester vil avta. 
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3.2 Organisering og fremtidig tjenestebehov 
I Modum ligger vi godt an når det gjelder eldreomsorg generelt og heldøgnstilbud spesielt. 

Kommunebarometeret til Kommunal rapport for 2016 viser gode resultater innenfor 

eldreomsorg i Modum. Også innbyggerundersøkelsen fra desember 2014 viser gode 

resultater. Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggere i Modum er mer fornøyd med 

hjemmehjelpstjenesten, hjemmesykepleien og heldøgns omsorgstjeneste/sykehjems-tjeneste, 

enn landsgjennomsnittet.  

 

Men for å opprettholde de gode resultatene fremover, med bl.a. utfordringene innenfor 

befolkningsutvikling, er det behov for å se på organiseringen av tjenestene (jf pkt 4.2) og 

samarbeid og samhandling på tvers av etater og med eksterne samarbeidspartnere (jf pkt 4.3)  

 

Modum kommune er en lavinntektskommune, tilhørende i kommunegruppe 10
1
. 

Kommunegruppe 10 består av 20 mellomstore kommuner med middels bundne kostnader per 

innbygger og lave frie disponible inntekter.  

 

Kommunens netto utgifter til pleie og omsorg i 2015 var 323,9 mill. kroner. Dette tilsvarer i 

gjennomsnitt ca 23 700 kroner per innbygger. Figuren nedenfor viser netto driftsutgifter til 

pleie og omsorg som andel av kommunens netto driftsutgifter, sammenliknet med øvrige 

kommuner og kommunegrupper. 

 

 
 

Av Modum kommunes samlede netto driftsutgifter i 2015 gikk 33,8 % til pleie og omsorg og 

sammenlignet med Kostragruppe 10 er utgiftene på samme nivå, tilsvarende en 

lavinntektskommune. Utgiftene er høye sammenlignet med kommunegruppe 10, og høyere 

andel enn Øvre Eiker, Kongsberg og landssnittet ekskl. Oslo. 

 

Modum er den kommunen som bruker den laveste andelen av utgiftene på tilbud i 

institusjoner(se oversikt pkt 4.6), 38 % av netto driftsutgifter. Modum bruker den høyeste 

andelen utgifter på hjemmetjeneste. Mye av den tjenesten som i dag gis som heldøgns omsorg 

blir rapport som hjemmetjeneste da f.eks. Geithus og Vikersund bo- og dagsenter og 

Geithusberga ikke er definert som institusjonsplasser. Det samme gjelder de nesten 50 

plassene innenfor PU som også blir rapportert som hjemmetjeneste. Modum kommune har en 

svært høy dekningsgrad på heldøgnsplasser, 34 %. Dette omtales nærmere under pkt 4.6. 

 

                                                 
1
 Kommunegruppene er laget av SSB basert på antall innbyggere, hvor store bundne kostnader er og hvor store 

frie inntekter den enkelte kommune har. 

0
10
20
30
40

33,8 36 
28,9 29 33,4 30 30,9 

Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg i %
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Boforhold, rusmisbruk, legemiddelbruk, materiell levestandard, utdanningsnivå er eksempler 

på faktorer som gir ulikhet i helse. Bedring i helseadferd har også ofte en skjev sosial profil. 

Når det gjelder de gjeldene sosioøkonomiske forhold i kommunen, som eksempelvis kommer 

til uttrykk i kommunens folkehelseprofil, så er det viktig å vurdere videre organisering og 

samarbeid opp mot denne. Nærmere strukturert og mer fokusert samarbeid mellom 

kommunens etater er nødvendig for å lykkes, tidlig innsats og kvalitet i alle ledd.  

 

 
 

Denne figuren viser hvordan driftsutgiftene er fordelt mellom utgifter til institusjoner, 

hjemmetjeneste og aktivisering. 

 

Modum bruker den laveste andelen utgifter i utvalget på aktivisering (3 pst). I denne delen 

inngår arbeidssenteret på Geithusberga, Modum arbeidssenter og støttekontakter. Dagsentrene 

på VBD, Modumheimen og Frydenberg kafe er ikke rapportert inn her da de er lokalisert på 

steder med heldøgns bemanning. Fremtidig organisering vil legge mer vekt på gruppetilbud 

og dagtilbud for å ivareta behovet for denne typen tjenester.  

 

Når kvaliteten på tjenesten skal måles fremover vil innholdet i tjenesten få stadig større fokus. 

En meningsfylt hverdag hvor hele mennesket blir ivaretatt. 

«Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et 

helhetlig omsorgstilbud. For å utvikle en fremtidsrettet og god omsorgstjeneste er det behov 

for større vektlegging av aktivisering både sosialt og fysisk og økt oppmerksomhet på 

brukerens sosiale, eksistensielle og kulturelle behov». Meld. St. 29 (2012-2013) 

Morgendagens omsorg 

 

En utfordring innenfor helse- og sosialetaten har vært et høyt sykefravær. Dette har vært 

kostnadsdrivende og gir en dårligere kvalitet på tjenesten. Bemanningssentralen har vært et 

organisatorisk grep i etaten for å sikre bedre dekning for vikarer når det gjelder 

fagkompetanse. Den gir også en bedre oversikt over samlede ressurser, kvaliteten og hvor det 

er utfordringer. Bemanningssentralen bør videreutvikles i etaten for å sikre kvaliteten. Etaten 

er avhengig av et stadig fokus for å opprettholde en positiv utvikling for sykefravær. Et høyt 

sykefravær kan medføre en dårligere tilknytning til arbeidslivet for den enkelte og kan i 

ytterste konsekvens føre til en utstøting fra arbeidslivet. 

 

 

 

 

0 %

50 %

100 %

38 41 43 50 42 43 44 

58 54 53 44 54 52 50 

3 5 5 6 4 5 5 

Institusjoner Hjemmetjeneste  Aktivisering
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4 Hovedsatsningsområder    
 

Nedenfor følger en beskrivelse av hovedsatsningsområder for helse- og sosialetaten de neste 4 

årene. Det er usikkerhet knyttet til behov og rammevilkår for fremtiden. 

Områdene er valgt på bakgrunn av utredninger og statistikk som foreligger på nasjonalt nivå, 

vedtatte lokale planer og strategier samt faktiske forhold slik de vurderes i Modum innenfor 

helse- og sosialetaten.  

 

 

Planen er delt i 5 hovedsatsningsområder med ulike mål under hvert område. 

4.1 Kompetanse  
Med overordnet mål om god kvalitet er kompetanse et av suksesskriteriene for å oppnå dette 

målet. Etaten har i en årrekke hatt kompetanseplan. Det ble i 2016 laget en ny strategiplan 

innen kompetanse, denne ligger til grunn for årlige handlingsplaner med klare fokusområder. 

 

Etter en gjennomgang av behovet er det gjort følgende prioriteringer innen videreutdanning: 

 Klinisk vurderingskompetanse 

 Videreutdanning innen ernæring 

 Videreutdanning innen sår/ diabetes ved Modumheimen  

 Videreutdanning innen miljøterapi tun funksjonshemmede 

 Folkehelse 

 Familievernutdanning helsestasjonstjenesten 

 Videreutdanning innen ledelse 

Ansatte må oppfordres til å søke på de prioriterte videreutdanningene. 

4.1.1 Øke andelen fagutdannede 
Helse- og sosialetaten jobber systematisk og strategisk med kompetanse for lettere å beholde, 

utvikle, rekruttere og benytte seg av rett kompetanse
2
. Etaten skal sørge for at de ansatte har 

kompetanse slik at kommunen leverer gode tjenester til innbyggerne.  

For å sikre en bærekraftig omsorgstjeneste med god kvalitet i framtida er det nødvendig med 

faglig omstilling i omsorgstjenestene som krever endret og høyere kompetanse, nye 

arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger (Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens 

omsorg. For å løse oppgavene må vi øke andelen fagutdannede fra høyskole/universitet. 

 

Tabellen under viser at Modum ligger relativt godt an sammenliknet med øvrige kommuner vi 

sammenlikner oss med, men under landsgjennomsnittet når det gjelder andel årsverk 

fagutdannede fra høyskole/universitet i brukerrettet tjeneste. Det har vært en positiv utvikling 

over noen år. Dette er resultat av en målrettet satsing som både øker kvaliteten i 

tjenestetilbudet og reduserer omfanget av f.eks. vikarutgifter. Siste tall er fra 2014 og viser en 

klar bedring for perioden 2012-2014. Satsningsområdet fremover er å øke andelen med 

fagutdanning fra høyskole/universitet. Det er en utfordring at den faktiske andelen med 

fagutdanninger er svært ulikt fordelt innad i etaten, og at noen enheter sliter med rekruttering 

av fagutdannede fra høyskole/universitet. Rekrutering blir enklere når det er kjent at det er et 

godt fagmiljø. Til grunn for gode beslutninger og god kvalitet ligger klinisk 

                                                 
2
 Strategisk kompetanseplan 2016-2020 Helse- og sosialetaten 

Det overordnede målet er å legge til rette for fremtidsrettet tjeneste med god kvalitet og 

effektiv utnyttelse av kommunens ressurser.  
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vurderingskompetanse. Dette krever at det er en viss andel med utdanning fra 

høyskole/universitet.  

 

Modum kommune er med i prosjektet Nytt blikk som er et tiltak for å skape en heltidskultur i 

kommunen. Dette kan gi en positiv effekt på kvaliteten på tjenesten og arbeidsmiljø. 

 
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/ universitet 

Tall hentet fra SSB. I 2012 er tallene sammenlignet med Kostragruppe 8, i 2013 og 2014 er det Kostragruppe 10. 

 

Når det gjelder antall med fagutdanning fra videregående skole viser dette svært positive tall 

for Modum. Her er andelen i Modum 49 % mens landet uten Oslo har 41 %. I kommunen har 

det vært en satsning på å gi en stor andel assistenter mulighet for å ta fagutdanning.  Totalt 

sett gir en høy andel ansatte med fagutdanning en lav prosentandel assistenter. Enkelte 

virksomheter har hatt en målsetting om kun å ansatte personer med fagutdanning. 

 
 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole 

 Modum Ringerike Øvre 

Eiker 

Kongsberg Kostragruppe 

10 

Buskerud Landet 

uten Oslo 

2012 46 50 50 46 42 45 42 

2013 46 51 47 44 43 44 41 

2014 49 46 46 45 42 45 41 
Tall hentet fra SSB. 

 

Kompetansemål for Modum kommune: 

 

Mål 1: Øke andelen fagutdannede  

Tiltak  Vurdere kompetansebehov ved nyansettelser  

Målindikator: Andel fagutdannede fra høyskole/universitet og andel med fagutdanning 

fra videregående skole 

Gjennomføringsgrad når det gjelder ulike kompetansehevende tiltak 

 

4.1.2 Satsningsområde innenfor kompetanse 
Det skal i planperioden være ekstra fokus på kompetansehevende tiltak innen områdene 

ernæring og psykisk helse. Innenfor ernæringsområdet skal det bl.a. gjennomføres flere kurs. 

E-læringskurs brukes i første omgang forhold til medikamenthåndtering. Det er i dag et bredt 

tilbud om interne kurs innenfor ulike temaer. Det er viktig at det legges til rette for at de 

ansatte kan delta på disse kursene.  

Etaten skal gjennomføre et prosjekt «Velferdsteknologiens ABC». De ansatte skal arbeide i 

grupper med ulike tema innenfor feltet, for å skape en holdningsendring blant personale og for 

å gi tilstrekkelige kunnskaper og gode holdninger til velferdsteknologi.  

 

Mål 2: Øke kompetansen innen ernæring og psykisk helse  

Tiltak  E-læringskurs på www.kslaring.no  

Råd- og veiledningskomp. fra ernæringsfysiolog v/Frisklivssentralen 

 Modum Ringerike Øvre 

Eiker 

Kongsberg Kostragr. 10 Buskerud Landet uten 

Oslo 

2012 29 24 26 29 34 27 33 

2013 28 23 28 31 31 28 34 

2014 33 24 28 32 32 29 34 

http://www.kslaring.no/
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BRA MAT kurs i regi av Frisklivssentralen. 

Gjennomføre Velferdsteknologiens ABC 

Videreutdanning innen klinisk sykepleie 

Målindikator: Gjennomføringsgrad når det gjelder ulike kompetansehevende tiltak i 

første omgang ved bruk av KS læring 

       

4.2 Organisering  
Tjenestene skal organiseres slik at tjenestemottakerne får et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud. Det er behov for en gjennomgang av samlet ressursbruk i etaten. 

 

Rusomsorgen er nylig flyttet over i Mestringsenheten, akuttplasser legges til Frydenberg. Det 

skal ses på en ny organisering av hjemmetjeneste og nattjeneste (virtuell avdeling). Videre må 

det ses på organiseringen av nye Modumheimen og Familiens hus. Det skal også ses nærmere 

på hva som skal høre inn under forebyggende enhet, eksempelvis om Frisklivssentralen skal 

ha en mer selvstendig rolle fremover. 

 

Det er viktig å sikre god kommunikasjon mellom saksbehandler, bruker og tjenesteledd. Det 

er etablert rutiner for saksbehandling og det er viktig å revidere og følge opp disse. Grunnet 

kapasitetsproblemer er det viktig å styrke saksbehandlerenheten, og kommunen har sett 

behovet for juridisk kompetanse knyttet opp mot denne enheten. Ny leder (jurist) har startet 

fra februar 2017. 

 

 

I Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste-nærhet og helhet, foreslås 

det at kommunene organiserer sine tjenester i primærhelseteam og oppfølgingsteam. I tråd 

med meldingen vil hukommelsesteam være en type oppfølgingsteam. I meldingen legges det 

føringer for at oppfølgingsteam bør baseres på funksjon og behov, og ikke diagnose. 

Funksjonen til hukommelsesteamet vil være det samme som for demensteamet. 

 

Mål 3: Organisering med vekt på et helhetlig og samordnet tjenestetilbud 

Tiltak: Samlokalisering av ledelsen i etaten med saksbehandler enheten 

Styrke saksbehandlerenheten med lederfunksjon og juridisk kompetanse 

Nye Modumheimens rolle og organisering 

Organisering av Familiens hus 

Organisering av Forebyggende enhet 

Organisering av hjemmetjeneste og nattjeneste 

Organisering av hukommelsesteam 

Målindikator: Unngå venteliste til de ulike tjenestetilbudene 

 

4.3 Samhandling/samarbeid  

4.3.1 Tverrsektorielt samarbeid 
Et mål i økonomiplan er å sikre at brukere/pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede 

tjenester. For å lykkes med dette arbeidet er strukturert og forpliktende samarbeid på tvers av 

etater, virksomheter og avdelinger viktig. Særlig er systematisk samarbeid med 

undervisningsetaten viktig. 

 

Mål 4: Brukere og pasienter er på rett omsorgsnivå og får tilpassede tjenester 

(økonomiplan 2017-2020) 
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Tiltak: 

 

Samarbeid på tvers av etaer og avdelinger/virksomheter 

Oppfølging av rutiner vedrørende saksbehandling og sikre god 

kommunikasjon mellom saksbehandler og tjenesteledd.  

Ta i bruk nye saksbehandlingsrutiner og kriterier.  

Målindikator: Rapportering til etatsleder om deltakelse på felles arenaer. 

Overholde krav til saksbehandlingstid (økonomiplan 2017-2020).  

Resultat fra spørreundersøkelser til brukere av ulike tjenester 

Resultat fra innbyggerundersøkelsen 

 

4.3.2 Samhandling 

4.3.2.1 Pasient og brukerstyring 
Gjennom samhandling er det et mål å få til større grad av brukerstyring. God 

sykdomsmestring forutsetter at pasienter og pårørende har tilstrekkelig kunnskap og praktiske 

ferdigheter til å endre livsstil i tråd med egne mål, vurdere forandringer i sykdomstilstanden 

og gjennomføre egen behandling (Meld. St. 26). 

 

Pårørende og frivillige vil få en større plass i fremtidens helse- og velferdsarbeid. Det skal 

legges til rette for brukermedvirkning i utforming, gjennomføring og evaluering av tjenester. 

Brukerorganisasjoner og brukere skal representere brukerkompetansen og ivareta brukernes 

erfaringer. Det vil herunder være viktig å fortsette arbeidet med de ulike rådene som er 

etablert i kommunen, Ungdomsråd, Eldreråd og Kommunalt råd for likestilling av 

funksjonshemmede. 

 

Mål 5: Dreining fra medvirkning til pasient- og brukerstyring 

Tiltak: 

 

Utvikle brukerdrevne tiltak 

Utvikle lærings- og mestringstiltak (kurs for pårørende og pasienter, 

f.eks. KOLS, diabetes, søvn) 

Brukermøter, brukerundersøkelser og/eller annen form for 

brukerinvolvering i alle virksomheter 

Målindikator: Etablere bruker- og pårørende råd i virksomheter der dette er naturlig 

 

4.3.2.2 Eksterne samarbeidspartnere 
Det er videre viktig å ha gode avtaler med legevakt, krisesenter, fastleger, fysioterapeuter og 

behandlingsinstitusjoner. Modum kommune er primærleverandør av tjenester til kommunens 

innbyggere. På enkelte områder er det behov for å inngå samarbeid med eksterne 

tjenesteleverandører. I noen av disse samarbeidene har kommunens oppfølging av 

samarbeidsavtalen/kontrakten ikke vært god nok.  

 

Ved endringene i anskaffelsesregelverket fra 1.1.2017 vil det bli enklere å inngå avtaler om 

helse- og sosialtjenester da kun anskaffelser over 6,3 mill. kr. må kunngjøres. Kjøp under 6,3 

mill. kr reguleres av lov og forskriftens del I. 

 

I Modum er det fem fastlegekontorer. Det er i alt 12 fastleger i kommunen. God tilgang til 

helsetjenester er viktig, enten det gjelder fastlege, fysioterapeuter
3
, tannleger, 

                                                 
3
 Plan for fysioterapitjenesten 2011-2015, Med vekt på samarbeid med selvstendig næringsdrivende 

fysioterapeuter, K-sak 13/14 
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hjemmesykepleie eller andre helsetjenester. Tradisjonelt har mange av helsetjenestene vært 

rettet mot behandling, men fokus på forebyggende helsetjenester er en nødvendig utvikling.  

 

Mål 6: Fokus på avtaler med eksterne samarbeidspartnere  

Tiltak: Gjennomgang av løpende avtaler og vurdering av behov for nye avtaler 

Øke kompetanse på avtaleinngåelse og oppfølging av avtaler 

Målindikator: Oversikt over løpende avtaler 

Brukerundersøkelser 

 

4.3.2.3 Frivillige lag og foreninger 
Det er viktig å ha et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger samt engasjere 

privatpersoner som frivillige. Modum kommune har samarbeidsavtaler med 

Pensjonistforeningen og DNT Drammen og Omegn. Det har også vært noe samarbeid med 

Frivilligsentralen om enkeltoppgaver. 

 

Mål 7: Målrettet samarbeid med frivillige, lag og foreninger 

Tiltak: 

 

Gjennomføre årlige møter med frivillige lag og foreninger 

Inngå samarbeidsavtaler med frivillige lag og foreninger 

Bruke ressurser på å engasjere frivillige inn i tjenesten 

Målindikator: Rapportere aktivitet gjennomført i samarbeid mellom kommune og 

frivillige lag og foreninger 

 

4.3.3 Samarbeid om barn og unge 
Tidligere innsats for barn og unge er et av helse- og sosialsektorens mål i økonomiplan. 

Dette innebærer at barn og unge og deres familier får hjelp og tilpassede tilbud tidligere, for 

om mulig å unngå andre mer ressurskrevende tiltak (jfr økonomiplan 2017-2020). Avgjørende 

for å lykkes i arbeidet er tverrfaglig og tverretatlig systematisk samarbeid. Et eksempel på 

dette er Modums deltakelse i EU-søknaden om midler til programmet: «Promoting mental 

health and well-being in the young.» Hovedtanken i denne søknaden er å finne ut hvordan vi 

best kan forsterke barn og unges evne til å tåle motstand som de møter gjennom livet.  

   

Folkehelseinstituttet refererer i «Faktaark om livskvalitet og trivsel for barn og unge» til en 

stor britisk undersøkelse (The Good Childhood Report) som peker på ti faktorer som er 

avgjørende for god oppvekst. På topp finnes «familieforhold» med «helse», «hjemmeforhold» 

og «vennerelasjon» på de neste. Dette peker tydelig på at familie og nære relasjoner er viktig 

for barns oppvekst. 

Folkehelseinstituttet peker på tre tydelige retninger for det forebyggende arbeidet med barn og 

unge: 

1.       Tiltak som retter seg mot positive påvirkningsfaktorer som opplevelse av glede, 

mestring, autonomi og mening, og som styrker kompetanse (sosial, emosjonell, etc), 

kan være viktige mål i folkehelsearbeidet.  

2.       Tiltak som reduserer stressfaktorer og som samtidig øker trivselen, slik som 

økonomiske tiltak, tilgang på skole- og arbeidsplasser.  

3.       Tiltak som systematisk styrker livskvaliteten, kan muligens forebygge mer psykisk 

uførhet enn tiltak som bare retter seg direkte mot psykiske lidelser. 

Dette bør være førende prinsipper for Modum kommunes arbeid med tidlig innsats for barn 

og unge. 
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Tall hentet fra 2008 viser at det den gang var 18 barn plassert i tiltak utenfor hjemmet, 

tilsvarende tall for 2016 er 60 barn. Tallet viser at det er grunnlag for å satse mer på 

forebyggende tiltak, det var også fokuset da familieteamet ble etablert i 2014.  

 

Tallmateriell fra barnevernet og Buf.dir. (se tabeller under) viser at Modum skiller seg 

vesentlig ut fra kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Kommunen er en 

tilflyttingskommune og en lavinntektskommune. Folkehelseprofilen viser mange utfordringer.  

Modum har en betydelig andel barn og unge som bor i lavinntektsfamilier. Det er behov for 

universelle og individ- og grupperettede tiltak. Det er videre behov for en samordnet innsats 

på tvers av etater og i samarbeid med frivillige og private aktører. Satsing på tiltak som retter 

seg mot alle, hjelper flere - også de som er i risikoutsatte grupper. Eksempler er 

foreldreveiledningskurs, nettverksbygging, åpen barnehage, foreldrekafe, undervisning om 

psykisk helse i barnehage og skole, å styrke de gode relasjonene mellom voksne og elever i 

skolen, og elevene i mellom. Aktiv Ung, angstmestringskurs for ungdom og satsning på 

minoritetskvinnehelse er eksempler på tilbud til noen som trenger noe ekstra. Forebyggende 

innsats gir større effekt enn å reparere på etablerte skader. Innbyggermedvirkning er sentralt. 

Det er viktig å ha en kunnskapsbasert tilnærming med blant annet fokus på psykisk helse, 

tidlig tilknytning, men også vold i nære relasjoner og andre risikofaktorer. Lokale UngData-

undersøkelser viser at de fleste unge har det bra og trives, men mange opplever likevel 

utfordringer, f.eks. ensomhet, angst, søvnproblemer, fattigdom, lett tilgang til rusmidler. Tall 

viser at 40 % ikke deltar i organisert fritidsaktivitet. 

 

Etaten må sørge for at etablerte tjenester som f.eks. legetjenester, frisklivssentral og 

helsestasjon, barnevern og tjenester for kronisk syke og funksjonshemmede har tilbud som når 

utsatte grupper. Det må være tilbud til de som trenger litt ekstra samt til noen som må få rene 

hjelpetilbud.   

 

Modum kommune har gjennom de siste år hatt en betydelig innvandring, dette gjelder både 

arbeidsinnvandring og flyktninger. Over 10% av befolkningen i Modum er innvandrere eller 

førstegenerasjons innvandrere. I Modum som i andre kommuner i Norge er integrering en 

utfordring. Dette gjør seg utslag når det gjelder sosioøkonomiske forhold, som utdanning, 

inntekt og boforhold. Mange har manglende tilknytning til arbeidslivet og er oftest de som 

først må gå når det er snakk om nedbemanning. 

 

Statistikk vedrørende barn i innvandringshusholdninger med lavinntekt viser dårlig resultat 

for Modum. 

 
Sted Andel Antall barn 

Kongsberg 27,4 % 162 

Øvre Eiker 34,9 % 91 

Ringerike 36,7 % 194 

Modum 55,0 % 120 

Kilde: Buf.dir., tall fra 2014 

Tabellen gjelder innvandrere fra Afrika, Asia, Latin Amerika, Europa utenom EU/EFTA og Oseania utenom 

Australia og New Zealand 

 

Gjennom de siste årene har det vært en satsning på barnehageutbygging i Modum, og 

kommunen har oppfylt sine lovpålagte forpliktelser.  Lav deltagelse i barnehagetilbudet er en 

utfordring, nærmere 20% av barna i Modum går ikke i barnehage. 
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Tabellene nedenfor (Buf dir 2014) viser at Modum har mange barn som ikke går i barnehage. 

 

  
 
Barn mellom 1 og 2 år som ikke går i barnehage    Barn mellom 3 og 5 år som ikke går i barnehage 

 

 

 

Språk og sosial kompetanse har vært tydelig dokumentert som viktig faktor for mestring av 

liv og skolegang senere. Forskning peker på at barnehager med høy kvalitet fremmer barns 

språkutvikling, kognitive evner og læring fram mot skolestart. Barnehagen er også en viktig 

arena for utvikling av sosial kompetanse. Derfor er det viktig at flest mulig deltar i 

barnehagene i Modum og at disse er av høy kvalitet. 

 

Tabellen viser at Modum har en stor andel barn i husholdninger uten yrkestilknyttede 

personer: 
Sted Andel Antall 

Kongsberg 6,4 % 363 

Øvre Eiker 7,1 % 276 

Ringerike 8,3 % 475 

Modum 10,1 % 281 

Kilde: Buf.dir., tall fra 2014 

 

Modum kommune fikk tilskudd til arbeid mot barnefattigdom i 2014. Det har blitt laget et 

prosjekt «Sammen for barna». Det skal utarbeides en barnefattigdomsplan for Modum 

kommune. Den økonomiske situasjonen i den enkelte familie har stor betydning for barnas 

mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter og sosialt samvær. I tillegg har foreldrenes 

tilknytning til arbeidslivet og de sosioøkonomiske forhold stor betydning for barn og unge. 

 

Mål 8: Tidligere innsats barn og unge (økonomiplan 2017-2020) 

Tiltak: 

 

Videreutvikle og samordne forebyggende tiltak rettet mot barn og unge, 

spesielt innen psykisk helsevern.  

Alle barn uavhengig av foreldrenes sosiale status og økonomi skal få 

mulighet til å delta i ukentlig fritidstilbud 

Mer strukturert samarbeid innen kommunen og med eksterne 

virksomheter som Modum Bad, Ung Invest Arbeidsinstituttet, 

Rosthaug, Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten 
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(PPOT) og Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP). 

Innovasjon og prosjektsatsning gjerne i samarbeid med 

forskningsinstitusjoner 

Målindikator: Andel unge 18-24 år som mottar sosialhjelp på NAV skal være under  

5 % (økonomiplan 2017-2020) 

 

4.3.4 Samarbeid om økt gjennomføringsgrad i skole og yrkesliv 
I økonomiplan er det en målsetting om at frafall fra skole og yrkesliv skal reduseres. 

 

Arbeidet med å øke gjennomføringsgraden i skolen vil kreve et kontinuerlig, systematisk 

arbeid innad i helsetjenesten og sammen med skolene. Hjelpetiltakene må prioriteres, 

samordnes og organiseres slik at det er lett å få oversikt for målgruppene og skole, veileder og 

andre hjelpere.  

 

Det har siden november 2013 vært et samarbeid i Midt Buskerud med sikte på å forebygge 

frafall i videregående skole
4
. Fra kommunen deltar grunnskolen, PPT, skole- og 

kommunehelsetjenesten, barnevern og NAV. Fra 2. linjetjenesten Rosthaug vg. skole, Ung 

Invest AI, Pedagogisk - psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten og 

helse/folkehelsekoordinator fra Buskerud fylkeskommune. Andre linje tjenesten er 

representert ved BUP og Modum Bad. Dette samarbeidet har resultert i en rekke tiltak, både 

internt og i samhandling med andre aktører. Og det er positivt å se at statistikken viser en 

riktig utvikling ved at flere elever fullfører videregående skole: 

  

År Frafallsprosent 

2012 33 % 

2013 32 % 

2014 28 % 

2015 26 % 

2016 25 % 
Kilde: Folkehelseinstituttets folkehelsebarometer 

Når det gjelder frafall fra yrkeslivet viser tabellen under arbeidsledige og arbeidssøkere på 

tiltak: 

 
Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak - OKTOBER 2016  

  ARBEIDSLEDIGE         ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK 

KOMMUNE Antall % av 
arb.styrken 

Endr.fra 
mnd.før 

Endr.fra 
året før 

Antall % av 
arb.styrken 

Endr.fra 
mnd.før 

Endr.fra året 
før 

Modum 169 2,4 -12 -39 62 0,9 16 9 

BUSKERUD 3 771 2,6 8 -325 1 054 0,7 143 259 

LANDET 77822 2,8 -691 -2152 19327 0,7 2154 4881 

 

I Modum er 2,4 % av arbeidsstyrken arbeidsledige. Dersom man sammenlikner med Øvre 

Eiker, Kongsberg og Ringerike har de en høyere andel med henholdsvis 2,7, 2,7 og 2,6 % 

ledighet i arbeidsstyrken. Det er en diskusjon om den offentlige arbeidsledighetsstatistikken er 

helt reell, da mange er på ulike tiltak eller unnlater å melde seg arbeidsledige.  

 

Når det gjelder statistikk for uføre pr jan. 2017 viser den:  

                                                 
4
 K-sak 12/15, Kommunale tiltak til ungdom som har behov for ekstra oppfølging 
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 I alt 18-29 30-39 40-49 50-59 60-61 62-64 65-67 

Modum 966 48 84 168 347 82 143 94 

 

Tallet har falt litt, i januar 2016 var det 1014 uføre i Modum, mens det i jan. 2017 er 966. Noe 

av reduksjonen skyldes at flere har gått over til alderspensjon. 

 

Kostratall fra sept. 2016 viser at 11,2 % av befolkningen i Modum er mottakere av uføretrygd, 

snittet for kommunene i Buskerud er 8,4 %. Tallet for Modum har vært forholdsvis stabilt de 

siste årene. 

 

Når det gjelder antall unge sosialhjelpsmottakere er det en positiv utvikling i Modum. NAV 

har redusert utgiftene til økonomisk sosialhjelp vesentlig. I 2014 var det en utgift på  

ca 17,6 mill.kr til økonomisk sosialhjelp. I 2015 var utgiften redusert til i underkant av 12,8 

mill. kr. En besparelse på i underkant av 5 millioner sammenlignet med året før. Dette 

tilsvarer omkring 28 % nedgang.  

 

Tabellen under viser antall unge (under 25 år) som har mottatt sosialhjelp i løpet av måneden, 

sammenliknet med befolkningen 18-24 år. 

 
 

Tall viser at Modum de siste årene har hatt en nedgang fra 10,7 % til ca 3 % på sosialhjelp til 

unge under 25 år. 

 

Fra 1.1.2017 er det en møte- og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

 

Mål 9: Gjennomføringsgraden i videregående skole skal minimum være på 

2016 nivå 

Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet 

(økonomiplan 2017-2020) 

Tiltak: 

 

Systematisk arbeid for å øke barn og unges robusthet rundt skolenærvær 

og gjennomføring av skolegang på barne- og ungdomstrinnet. 

Målindikator: Ungdata 2017: trivsel/tilfredshet 
Andel arbeidsledige under 24 år skal reduseres til landsgjennomsnittet. 

Gjennomføringsgraden i videregående skole (Folkehelsebarometeret) 

 

4.3.5 Samarbeid innenfor rusfeltet 
Opptrappingsplan for rusfeltet ble vedtatt 28.4.2016, Rusmiddelpolitisk handlingsplan skal på 

bakgrunn av dette revideres i 2017. Nye tiltak vil fremkomme i den reviderte planen. 
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Opptrappingsplanen er rettet inn mot risikogrupper eller de som allerede har utviklet et 

rusproblem. Opptrappingsplanen har tilhørende tilskuddsmidler, 2,4 milliarder over 5 år, som 

skal fordeles til ulike tiltak innenfor rusfeltet.  

 

Mål 10: Redusere misbruk av rusmidler i alle aldersgrupper og prioritere barn og 

ungdom under 20 år når det gjelder forebyggende tiltak 

(Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2018
5
). 

Tiltak: Tiltak vil fremkomme i revidert plan 

Målindikator: Ung data 2017 

 

4.3.6 Samarbeid innenfor psykisk helsevern 
Psykisk helse for barn og unge er et prioritert område og kommunen har fått et større 

behandlingsansvar for innbyggere med lette til moderate psykiske plager/lidelser.  

Modum kommune fortsetter med kompetanseløft innen psykisk helse. 

 

Rask psykisk helsehjelp er vedtatt videreført fra 2017, K-sak 72/16. Rask psykisk helsehjelp 

gir tidlig, gratis helsehjelp til innbyggere over 16 år med lettere angst og depresjonsplager.  

 

 

Innenfor psykisk helsevern vil det komme muligheter til å innhente styringsdata gjennom en 

ny portal.   

 

Mål 11: Økt satsing på psykisk helsevern (økonomiplan 2017-2020) 

Tiltak: 

 

Rask psykisk helsehjelp videreføres og tilbudet er fra 16 år 

Etablere angstmestringskurs for yngre ungdom som fast tiltak 

Utvikling av Frisklivstilbud  

Ø-hjelpsplasser, også innenfor psykisk helse legges til Frydenberg. 

Målindikator: Antall innleggelser i 2. linjetjenesten skal være på gjennomsnittet i 

Buskerud. 

 

4.3.7 Sosialt fellesskap 
Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig 

helse og velferdstilbud. For å utvikle en fremtidsrettet og god helsestjeneste er det behov for 

større vektlegging av aktivisering både sosialt og fysisk og økt oppmerksomhet på brukeres 

sosiale, eksistensielle og kulturelle behov. 

 

Det skal legges større vekt på innhold i tjenesten. Videre skal det settes i verk tiltak for å øke 

innbyggernes og ansattes kjennskap til tjenestetilbudet i kommunen. Det skal legges vekt på 

tiltak slik at flere kan oppleve økt hverdagsmestring gjennom tiltak som 

hverdagsrehabilitering og øvrige tiltak på Frydenberg og Frisklivssentralen.  

Bedre kjennskap til de ulike tilbudene som finnes i kommunen vil få betydning for det sosiale 

fellesskapet.  

 

Fritid 123 er et samarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommune, hvor målet er at 

flere innbyggere opplever å ha en meningsfull fritid.  Samarbeidet omfatter utvikling av 

nettsiden www.fritid123.no hvor alle fritidsaktiviteter i de tre kommunene skal samles slik at 

det blir enklere for innbyggere og ansatte å finne fritidsaktiviteter. Det er etablert 

                                                 
5
 K-sak 32/16 

http://www.fritid123.no/
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fritidskontaktordning, denne erstatter støttekontaktordninger. Tjenestene som gis er i større 

grad gruppebaserte. Dette gir større mulighet til en aktiv og meningsfull fritid, og til å danne 

et eget nettverk av venner. Aktiv UNG er tilbud om fritidsaktivitet til elever fra 5.-10. trinn 

som ikke deltar i organisert aktivitet. Aktiv for moro skyld er ulike åpne aktivitetstilbud for 

barn og unge som er gratis, uten oppmøteplikt og prestasjonskrav. Disse tiltakene er viktig i 

arbeidet med å nå målsettingen i Fritidserklæringen 2016 som sier at alle barn, uavhengig av 

foreldrenes sosiale og økonomiske status skal ha mulighet til å delta i minst en organisert 

aktivitet sammen med andre. 

  

Eksisterende arenaer skal brukes til å skape fellesskapsfølelse og innhold i hverdagen. Når det 

gjelder stedsutvikling er det viktig å ha fokus på møteplasser for innbyggerne. 

 

Mål 12: Egenmestring og økt trivsel (økonomiplan 2017-2020) 

Flere barn og unge som deltar i fritidstilbud (jfr fritidserklæringen) 

Tiltak: 

 

Synliggjøre fritidstilbud som finnes i kommunen 

Mer strukturert samarbeid innen kommunen, også med etatene kultur og 

teknisk 

Aktivt nettverksarbeid 

Fokus på tiltak som skaper fellesskap 

Målindikator: Ung data undersøkelser 

Antall treff på nettsiden www.fritid123.no 

 

4.4 Ernæring 
Helse- og sosial etaten vil prioritere økt fokus på ernæring. Ernæringsarbeid omfatter 

forebygging av over-, under og feilernæring. Dette innebærer forebyggende ernæringsarbeid 

og ernæringsarbeid ved sykdom (klinisk ernæring). Underernæring hos eldre er et problem. 

Blant syke eldre som bor hjemme antar man at en av ti er underernært (Forskning.no). Riktig 

ernæring vil gi egenmestring og økt trivsel, bedre helse og livskvalitet for den enkelte, i 

tillegg til samfunnsøkonomiske gevinster. Sentralkjøkkenet i Modum starter med et nytt 

mattilbud, som i første omgang sikrer beboerne i institusjon kortere nattfaste, mer tilpassede 

innbydende og næringstette porsjoner, flere faste måltider og mer frukt og grønt på menyen.  

 

Enhetene som benytter pasientdatasystemet Gerica skal jobbe med kartlegging av 

ernæringssituasjonen hos den enkelte. Kartleggingen tar sikte på å finne de pasientene som 

ligger i faresonen for å bli underernærte og feilernærte. Fokus på ernæring er en viktig faktor i 

forebygging av de nye folkesykdommene; hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes. Eldre, 

demente, enslige, funksjonshemmede, psykiatriske langtidspasienter og rusmisbrukere er 

målgrupper hvor ernæringsarbeid har stor betydning.  

God kvalitet i ernæringsarbeidet betyr at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. 

Maten skal tilbys på en måte som bidrar til matglede og at pasientene opplever omsorg. 

Rammene for måltidene og hvordan maten blir servert kan ha stor betydning for hvor mye 

som blir spist. Menyene på institusjoner skal være næringsberegnet for å sikre at maten har 

ernæringsmessig god kvalitet.  

 

Ernæringsarbeid rettet mot friske mennesker omfatter generell kostveiledning og 

tilrettelegging for et godt og forsvarlig mattilbud, som tar utgangspunkt i de nasjonale 

kostholdsrådene. 

 

http://www.fritid123.no/
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Det er viktig å bidra til at barn og unge etablerer gode kostholdsvaner, skole og barnehage er 

her en viktig arena. Helsestasjonen samarbeider med skolene og Frisklivssentralen. 

Frisklivssentralen har tilbud om Bra matkurs og veiledning innen kosthold til barn, unge og 

deres familier og til ansatte.  Ernæringsløft Buskerud, som er et regionalt prosjekt, forankret 

ved Frisklivssentralen i Modum, jobber blant annet med å øke kompetanse på ernæring blant 

ansatte i primærhelsetjenesten. Ernæringsløft har på forespørsel fra helsestasjon i Modum 

utviklet en ny informasjonsbrosjyre Smart mat ved skolestart. 

 
 

Mål 13: Det skal jobbes systematisk og kontinuerlig med ernæringsarbeid  

Tiltak: 

 

Det skal gjennomføres ernæringsstatus for alle brukerne som har 

tjenester innenfor pleie- og omsorg. 

Vurdere måltidsstruktur og sette i verk tiltak for å bedre denne 

Nytt mattilbud til beboere i institusjon 

Målindikator: I hvilken grad ernæringsstatus er gjennomført 

Av hjemmetjenestens brukere skal under 10 % være undervektige  

 

4.5 Velferdsteknologi 
Planlegging og bruk av moderne velferdsteknologi skal bidra til at innbyggere kan bo lenger 

hjemme gjennom økt trygghet, en enklere hverdag og et bedre sosialt liv. 

  

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet ble etablert av Regjeringen i 2014.  

Målet er at alle kommuner skal ha tatt i bruk velferdsteknologi innen 2020. 

Det er de siste årene gjort utprøvinger av ny teknologi i flere kommuner, og Helsedirektoratet 

har kommet med konkrete anbefalinger til kommunene som er referert i en 

gevinstrealiseringsrapport. 

 

Det er forventet en sterk øking i antall eldre over 80 år i Modum kommune rundt år 2023. 

Samtidig har det de siste årene generelt blitt flere yngre brukere med stort behov for tjenester i 

eget hjem. Morgendagens eldre vil sannsynligvis ha andre forventninger og krav til 

helsetjenester enn dagens brukere, og det antas at det ikke vil være nok ansatte til å utføre 

arbeidsoppgavene på samme måte som i dag. 

Ved å ta i bruk velferdsteknologi kan innbyggerne i større grad hjelpes til å hjelpe seg selv, og 

kommunen kan bruke sine ressurser på nye måter.  

 

Det forventes at riktig bruk av velferdsteknologiske løsninger skal kunne bidra til økt trygghet 

og selvstendiggjøring av brukerne slik at flest mulig kan bo lengre hjemme.  Eksempler på ny 

teknologi er medisin dispensere, digitalt tilsyn, GPS sporing, ulike typer alarmer, ulike typer 

prøvetakning f.eks. blodtrykksmåling og ulike apper.  

 

Mål 14: Velferdsteknologi skal bidra til at innbyggere kan bo lenger hjemme  

Tiltak: 

 

Utarbeide digitaliseringsstrategi (2017) 

Utarbeide plan for velferdsteknologi (2017) 

Målindikator: Stabilisere andel hjemmeboende eldre over 80 år på over 85 % 

(økonomiplan 2017-2020). 

 

http://frisklivssentralen.no/ernaeringsloftverktoy/
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4.6 Bolig og institusjon 
I økonomiplanen er det et mål om egenmestring og økt trivsel. Målindikator er stabilisering av 

andel hjemmeboende eldre over 80 år på 85 %.  

 

Kommunen har i dag flere plasser med heldøgns bemanning enn landsgjennomsnittet. 

Statistikk under viser dette nærmere: 

 
Oversikt over institusjonsplasser og boliger med heldøgns bemanning 

 

 

Det vil alltid være en avveining hvordan kommunens boligmasse skal utnyttes best mulig. De 

ulike tjenestetilbudene gir ulike muligheter når det gjelder omsorgstilbud.   
 
Dekningsgrad heldøgns omsorg  

   

 
Dekningsgrad 

Dekningsgrad-  

plasser med 

2016 institusjonsplasser heldøgns bemanning 

   Modum 14,2 34 

Ringerike 11,9 24 

Øvre Eiker 13,7 24 

Kongsberg 15,9 26 

Kommunegruppe 10 16,8 29 

Buskerud 14,8 25 

Landet u/ Oslo 18,1 29 

 

Modum har for 2016 en dekningsgrad på 34 % innenfor institusjonsplasser og plasser med 

heldøgns bemanning for eldre fra 80 år. Dagens dekningsgrad for plasser i institusjon og 

heldøgns bemanning for landet uten Oslo er på 29 %. I Sak til Utvidet byggekom. 1/13 ble det 

vedtatt at «Modum kommune skal ha en samlet dekningsgrad på institusjonsplasser og boliger 

med heldøgnsbemanning som ikke skal være lavere enn landsgjennomsnittet». Dette vedtaket 

foreslås nå endret til at kommunen i 2025 skal ligge på landsgjennomsnittet når det gjelder 

antall plasser (dekningsgrad) med heldøgns bemanning. 

 

Etter 2025 vil det ikke være bærekraftig utvikling å opprettholde en dekningsgrad rundt 29 %. 

Antall eldre over 80 år vil øke betydelig fra 2023. I perioden fra 2023 til 2039 er det forventet 

at antall eldre over 80 år i Modum vil doble seg.  

 

Institusjon KOSTRA Boliger med heldøgns bemanning  KOSTRA 

Modumheimen        78 Ressursboligen 5 

Frydenberg 18 Badeveien bofellesskap B-C 3 

Ekornstua 8 Furulund bofellesskap 16 

Sum rapporterte inst. plasser      104 Geithus bo- og dagsenter 25 

  Geithusberga bofellesskap 12 

  Skolegata bofellesskap 19 

  Stadionveien bofellesskap 7 

  Vikersund bo- og dagsenter, inkl. korttid 56 

  Sum rapporterte heldøgns. plasser med bemanning 143   

  Totalt 247 
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Plasser i institusjon og heldøgns bemannet bolig, utvikling i Modum med andre kommuners 

nåværende dekningsgrad (80+) 

 

 
 

Det er stor variasjon fra kommune til kommune hvordan de velger å organisere sitt 

tjenestetilbud. Noen kommuner satser fortrinnsvis på omsorgsboliger mens andre ønsker flest 

mulig sykehjemsplasser.  

 

De fleste ønsker et mest mulig selvstendig liv i egen bolig. Livsmestring med fokus på å bo 

hjemme i egen bolig så lenge som mulig blir avgjørende for å lykkes. I Modum er det tilbud 

om forebyggende helsesamtale til hjemmeboende ved fylte 75 år. Dette tilbudet er under 

evaluering og det ses på muligheter for en helsekonferanse for 75 åringer og samtaler ved 80 

år. 

 

Rundt 80 % av de som bor på sykehjem eller bo- og dagsenter med heldøgns bemanning har 

en demenslidelse
6
. Også de fleste i denne gruppen ønsker å bo i egen bolig så lenge som 

mulig. Flere av de vil kunne nyttiggjøre seg en leilighet med heldøgns omsorgstjenester, eller 

tjenester på lavere nivå, som dagtilbud og/eller korttids- eller avlastningsopphold. Allikevel 

vil ofte hjemmetjenesten ha lite å stille opp med overfor personer med langt fremskreden 

demenslidelse. Fleksibilitet, god kommunikasjon og tidlig intervensjon kan bidra til å gjøre 

det enklere. Nødvendig bistand vil kunne bety bedre livskvalitet for den demente, samt 

avlastning for pårørende. Som pasient/bruker har man rettigheter bl.a. gjennom 

pasientrettighetsloven og det stilles krav til lokal forskrift om rett til sykehjemsplass. 

 

 

Mål 15: Modum kommune skal i 2025 ligge på landsgjennomsnittet når det 

gjelder antall plasser (dekningsgrad) med heldøgns bemanning. 

Tiltak: 

 

Utvikle tjenestetilbudet 

Bruke eksisterende arenaer på annen måte 

Spesialisert tilbud innen hjemmetjeneste 

Målindikator: Dekningsgrad 

5. Finansiering 
 

                                                 
6
 «Den gode dagen» Demensplan 2016, K-sak 60/12 
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Utviklingen fremover vil stille krav til kommunens evne til å planlegge og legge til rette for et 

godt og bærekraftig tjenestenivå med god kvalitet og effektiv utnyttelse av kommunens 

samlede ressurser.  
 

Finansiering oppgaver som må gjøres for å nå målene i denne planen vil være i form av: 

 Kommunens ordinære driftsbudsjett – jfr. økonomiplan 2017-2020 og årlig 

virksomhetsplan og budsjett 

 Samarbeidende sektorer, for de tiltak disse finner å kunne prioritere og som er i 

samsvar med mål og strategier i denne planen 

 Særskilte tilskuddsordninger 

6. Oppfølging av planen 
 

Helse- og velferdsplanen skal, sammen med øvrige styringsdokumenter, ligge til grunn for det 

videre arbeidet i helse- og sosialetaten. Det skal årlig rapporteres på status vedr. mål, tiltak og 

målindikatorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	p58583383
	p3

