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Oppsøkende hjemmesykepleie Hadsel kommune
Kommunedirektørens innstilling
1. Kommunedirektøren anbefaler ikke igangsetting av ordning med oppsøkende
hjemmesykepleie for innbyggere.
2. Kommunedirektøren anbefaler at planlagte og etablerte tiltak i vedtatt omsorgsplan
igangsettes/ videreføres

Referanse
Kommunedelplan, plan for omsorgstjenesten i Hadsel kommune 2017-2026
Bakgrunn
Eldrerådet bad i sitt møte 12.03.2020 om at det ble behandlet sak om automatisk registrering av
behovene til eldre i kommunen. Dette ble fulgt opp av ordfører som bad om at det ble fremmet sak
til fagutvalg og kommunestyre.
Saksfremstilling
Basert på dagens data fra SSB vil omtrent 100 Hadselværinger hvert år fylle 75 år. Tallet kan
variere noe, både over og under, både basert på helsemessige forhold og varierende fødselstall og
flytting. St.tingsmelding nr 15, «Leve hele livet», tar utgangspunkt i at dagens og morgendagens
eldre lever lenger. Mange lever aktive liv med god helse og livskvalitet, og deltar aktivt i samfunnet,
i familie, organisasjoner, arbeidsliv og kulturliv. På bakgrunn av dette er det vanskelig å sette en
konkret alder med behov for kartlegging. Forskning på eldres helse og sykelighet de siste årene
viser at eldre ikke nødvendigvis har fått færre år med sykdom enn før. Likevel ser det ut til at de
klarer seg bedre med disse sykdommene enn tidligere. Det kan henge sammen med høyere
utdanning, bedre mestringsevne, bedre medisinsk behandling, samt fysiske omgivelser og
teknologi som tilrettelegger for at eldre kan klare seg selv.
Hadsel kommune gjennomførte i 2012 Seniorsjekken som et prosjekt. Intensjonen var at dette skulle
være et frivillig årlig tilbud til alle 75-åringer i kommunen. Med seniorsjekken ønsket man å kartlegge
den enkeltes helsetilstand for derved å igangsette forebyggende tiltak på tidligere tidspunkt . Videre
informere om tjenestetilbud og frivillige organisasjoner. Oppsøkende virksomhet er
ressurskrevendekrevende. Det viste seg bl.a. at man kun klarte å gjennomføre 2 hjemmebesøk pr.
dag. I tillegg måtte det settes av tid til forberedelser og etterarbeid. En slik tjeneste fordrer også
tilgang til bil. Gevinsten var marginal i forhold til kostnadene, og prosjektet ble derfor ikke videreført
etter 2012.
Det vises til kommunedelplan, plan for omsorgstjenesten i Hadsel kommune 2017-2026, vedtatt i
2018. Målsetningen i omsorgsplanen er å sikre et forsvarlig og bærekraftig omsorgstilbud:
Dreining fra institusjonsbasert
omsorg ti l lavere trinn i omsorgstrappa medfører ikke
færre ansatte/personell.
Hjemmetjenesten
vil få en stadig større rolle og flere
oppgaver fremover og må bli tilført tilstrekkelig fagpersonell for å gi et faglig forsvarlig
tjenestetilbud. Hjemmetjenesten
har de senere årene opplevd store utfordringer som
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et resultat av samhandlingsreformen. Pasientene skrives tidligere ut av sykehus,
enten via korttidsplass på sykehjem, eller direkte til eget hjem med behov for
tjenester. Problemstillingene blir stadig mer komplekse og stiller krav til økt
kompetanse hos personellet.
For å møte de økte utfordringene må hjemmetjenesten også jobbe mer målrettet med
helsefremming, forebygging og rehabilitering:








Helsefremming og forebygging
Det kan være flere tiltak som kan bidra til å oppfylle kommunens ansvar for det
forebyggende helse- og omsorgsarbeidet, og som kan bidra til økt mestring i
eget liv:
Forebyggende risikokartlegging:
Formål: Tidlig identifisere personer som står i økende fare for å kunne bli
alvorlig syke, pådra seg skader og lidelser, med den hensikt å kunne forebygge
og behandle
Eldrekurs med råd om kosthold, aktivitet, fallforebygging, tilrettelegging av
bolig, tilgjengelige hjelpemidler osv.
Info på kommunens hjemmeside, infobrosjyrer
Gode sosiale arenaer i samarbeid med kultursektoren og frivillige

På grunn av restriksjonene i forbindelse med koronautbruddet har det ikke vært mulig å samle
eldre som er i risikogruppen til eldrekurs/temadag. Dette er imidlertid et viktig tiltak som planlegges
gjennomført og regelmessig etablert så snart det er mulig. På denne måten kan kommunen nå
flere i målgruppen uten å måtte avsette en egen stilling til formålet, og tilbudet blir mindre
ressurskrevende. Man spiller dessuten på flere faggrupper, slik at en tverrfaglig tilnærming oppnås
(for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut, helsesykepleier, hjemmesykepleier). Her vil man også
kunne avdekke behov for nærmere kartlegging. Forebygging etter en slik modell er prøvd ut i flere
kommuner med godt resultat.
Kommunen jobber allerede på flere områder med forebyggende aktivitet for eldre.
Hverdagsrehabilitering er et viktig tiltak for mennesker med nyoppstått funksjonsfall, og der
brukeren setter sine egne mål sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetrenere i
perspektivet «Hva er viktig for deg?» Dette for å hente tilbake funksjoner, helt eller delvis.
Kulturelle aktiviteter med basis i den kulturelle spaserstokken har videre vist seg å samle svært
mange eldre til sosiale sammenkomster. I Hadsel er for eksempel «kulturfredag» i Hurtigrutens hus
første fredagen i hver måned blitt et viktig tilbud som samler svært mange, fra nypensjonister til
hjemmeboende eldre og dagpasienter. En slik sosial arena med musikk/ underholdning, kaffe med
tilbehør og prat rundt bordet, kan virke svært positivt for eldres helse og opprettholdelse av
funksjonsnivå.
Kommunedirektørens vurdering
Hjemmesykepleien har marginale rammer, og det er derfor viktig at en benytter tilgjengelige
ressurser mest mulig optimal. Et generelt tilbud som oppsøkende virksomhet til alle eldre på ett gitt
alderstrinn er kostnadskrevende. Et slikt tiltak ble utprøvd i 2012 med prosjektet Seniorsjekken.
Tiltaket ble ikke videreført pga. marginal gevinst i forhold til kostnader og ressursbruk.
I omsorgsplanen er det vedtatt helsefremmende og forebyggende tiltak som er mer hensiktsmessig
organisert. Disse er satt i forhold til hva vi har av økonomiske og faglige ressurser.
Miljøkonsekvenser
Ordningen vil gi et transportbehov tilsvarende ett hjemmebesøk pr 75-åring i kommunen,
anslagsvis 100 pr år. Forutsatt at dette gjennomføres med elbil, som tjenesten er i
anskaffelse av for tiden, vil dette kunne utføres uten økte lokale utslipp av klimagasser.
Anskaffelsen av en ekstra elbil, helt eller delvis, kan bidra noe til miljøskader tilsvarende
dette.
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Økonomikonsekvenser
For at ordningen skal være kvalitetsmessig god og dermed oppnå hensikten bør det være
sykepleier, evt med videreutdanning i geriatri som innehar stillingen. Sammen med
kostnader til drift, transport og øvrige ordinære kostnader anslås totalkostnad å være
800.000 pr år.
Det fremmes ikke forslag om slik ordning fra administrasjonens side, da det er andre
områder disse ressursene fremstår høyere prioritert.

Politisk handlingsrom
Kommunestyret kan velge å organisere og finansiere en slik ordning som skissert av eldrerådet.
Det er anslått at det vil medføre en kostnad på ett årsverk, samt utgifter til kontor, transport og
andre ordinære driftskostnader. I økonomisk forstand anslått til 800.000 pr år. Et forslag i tråd med
slik innstilling kan eksempelvis fremmes som følger:
1. Kommunestyret ber kommunedirektøren innføre ordning med oppsøkende
hjemmesykepleie det året du fyller 75 år.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren innarbeide 800.000,- til formålet i sitt fremlegg til
styringsdokument 2021-2024.
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler ikke å igangsette ordning med oppsøkende hjemmesykepleie for
innbyggere.
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