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Aktiv og trygg omsorg – hele livet

Hovedmål
1. Legge til rette for at den enkelte skal mestre 

egen livssituasjon og bo lengst mulig i egen 
bolig.

2. Omstille tjenestene for å realisere nasjonale 
og lokale mål om gode omsorgstjenester.

3. Fordele tjenestene i omsorgstrappen, med 
vekt på forebygging og tidlig innsats (BEON-
prinsippet).

4. Bidra til lavere sykefravær og god 
medarbeidertilfredshet.

5. Driften skal effektiviseres, arbeidsprosesser 
optimaliseres og utgifter for omsorgs-
tjenester reduseres til under gjennomsnitt 
for kommunegruppe 13 (måltall for 
innbyggere 80 år og eldre) i Kostra innen 
utgangen av 2019.

Vedtak i UFL 7. juni 2016 - sak 2016/2821

Forventet effekt 
▪ Flere brukere bor lengre i egen bolig ved at tidlig 

innsats og forebygging vektlegges

▪ Økt trygghet hos brukere og pårørende

▪ Økt egenmestring og selvstendighet 

▪ Økt mobilisering av brukermedvirkning og 

nettverk

▪ Færre brukere høyt oppe  i omsorgstrappen

▪ Redusert behov for institusjonsplasser

▪ Styrket samhandling på tvers av fagområder

▪ Utmåling og tildeling av tjenester med 

utgangspunkt i brukerens behov og ressurser. 

Riktige tjenester til rett tid

▪ Reduserte driftsutgifter – effektiv 

ressursutnyttelse



Prosjekter fram mot 2020

• Velferdsteknologi – erstatte dagens trygghetsalarmer

• Velferdsteknologi – Trygg omsorg. Fase inn ny teknologi

• Tillitsmodellen – Askøy

• Pasientflyt institusjon 

• Rekruttere, utvikle, beholde

• Aktivitetskafé

• «Jakten på tidstyver» Forbedringsarbeid i hjemmetjenesten

Tittel på presentasjon og dato [Sett inn -> Topptekst og bunntekst]



Andre tiltak og prosjekter

• Hjerterehabilitering

• Kreftrehabilitering

• Alderspsykiatri og demens – samarbeid med Olaviken sykehus

• Frivillighetskafé

• Årsturnus

• NED - satsing

Tittel på presentasjon og dato [Sett inn -> Topptekst og bunntekst]



Hjelp og støtte til kommunen

• Strukturert planarbeid, innspill til relevant innhold

• Med utgangspunkt i profilen på våre helse- og 
omsorgstjenester – hva vil være relevante områder å ta tak i 
for Askøy kommune sin del.

Tittel på presentasjon og dato [Sett inn -> Topptekst og bunntekst]


