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Program



Omsorg 2020

regjeringens plan 
for omsorgsfeltet 
2015 – 2020

Mål: 
Styrke omsorgstjenesten
• kvalitet 
• kompetanse 
• kapasitet 
Langsiktig omstillingsprosess

Fem hovedsatsingsområder:
• Sammen med bruker, pasient og pårørende
• En faglig sterk helse- og omsorgstjeneste
• Moderne lokaler og boformer
• Den nye hjemmetjenesten
• Fornyelse og innovasjon

• Forsøksordning med statlig finansiering av 
omsorgstjenesten



Film

Sende spørsmål 

inn underveis:

sio@helsedir.no



Utvidelse av forsøket 2019-2022
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• Deltagere 2019
• Os, Stjørdal, Lillesand, Hobøl 
• Spydeberg, Selbu 
• Fusa, Askim, Eidsberg

Nye deltagere 2020 
• Indre Østfold kommune
• 6 nye kommuner 

• Statlige kriterier for tildeling av tjenester
• En finansieringsmodell
• Evaluering

Forberedelse i 
kommunene

Gjennomføring av forsøksordningen Avvikling

Fase 1

6 – 12 mndr

Fase 2

2 år 

Fase 3

2 år 

Mars 2020 2020-2022 2023-2024



MÅL

Likhet mellom 

kommuner og 

riktig 

behovsdekning

Tildeling av tjenester skal preges av: 

BRUKERS BEHOV I SENTRUM

LIK TILDELINGSPROSESS



Styringsmodell for kommunal tjenestetildeling
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Strategi og planer Styring

Tjenestetildeling Utføring av tjeneste

Forvaltning Tjenesteproduksjon

System

Individ

Kriterier og økonomistyring

S
a
m

a
rb

e
id



Kriterier

v. Liv Tveito og  

Mette Grimeland 



Mål: 

• Brukers behov i sentrum
• Det tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov

• Brukermedvirkning er satt i system

• Lik tildelingsprosess
• Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 

tjenestetildelingen

• Likt arbeidsverktøy er benyttet i arbeidsprosessen



Arbeidsprosesser og rutiner

• Fire fokusområder:

• Brukermedvirkning skal styrkes, tydeliggjøres og dokumenteres
• Legge til rette for en mer aktiv brukerrolle

• Kartlegge og forstå brukernes behov

• Delta aktivt i beslutninger

• Samhandlingsrutiner og prosesser avtales, beskrives og konkretiseres
• Med utfører - kommunale og private

• Med fastlegene

• Med spesialisthelsetjenesten
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Arbeidsprosesser og rutiner forts.

• Kompetanse

• Tverrfaglig kompetanse, forebygging og rehabilitering, 

• Lovverk, veiledere, retningslinjer 

• Medisinskfaglig kompetanse ( involvering av fastleger)

• Spesialistkompetanse

• Bruk av verktøy

• Like rutiner og bruk av felles kartleggingsverktøy skal sikre lik tilnærming i 

tildelingsprosessen. 



Tjenestekriterier

• Tjenestekriteriene tar utgangspunkt i kommunens plikt til å 

sørge for nødvendige, forsvarlige og verdige tjenester til alle 

som oppholder seg i kommunen. 

• Er delt inn i to hovedkategorier:
• Kriterier for tjenester til hjemmeboende 

• Kriterier for institusjonstjenester

Hjemmetjenester Institusjonstjenester

Helsetjenester i hjemmet, 

herunder 

• sykepleie 

• ergoterapi 

• fysioterapi 

Tidsbegrenset opphold, 

herunder

• avlastning

• rehabilitering

• annet

Rehabilitering og habilitering

utenfor institusjon

Langtidsopphold i institusjon, 

herunder 

• ordinær sykehjemsplass 

• forsterket plass 

• skjermet plass

Praktisk bistand, herunder

• daglige gjøremål

• opplæring

• støttekontakt

• BPA

Omsorgsstønad

Avlastning



Tjenestekriterier forts.

• I kriteriene beskrives de enkelte tjenestene når det gjelder følgende forhold:
• Hva tjenesten består av/kan bestå av  

• Lovregulering av tjenesten

• Hva som er formålet med tjenesten

• Hvem som er i målgruppen for tjenesten

• Relevante vurderingskriterier 

• Om det kan kreves egenandel for tjenesten eller ikke

• Tjenestetildelingen vil i stor grad basere seg på profesjonell og faglig skjønnsutøvelse og 

tjenestekriteriene er tenkt som en veiledning og hjelp i denne vurderingen

• Kommunene i forsøket skal bruke tjenestekriteriene

• Dersom kommunen har utarbeidet egne kriterier må disse være i tråd med tjenestekriteriene i forsøket



Kommunal forskrift   

• Kriterier for langtidsopphold i sykehjem 

eller tilsvarende bolig for kommunene i 

forsøket.

• Detaljert beskrivelse gis i 

kriteriedokument
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• Utarbeidet i samarbeid med 4 av 
kommunene som har deltatt i forsøket fra 
2016.

• Kommuner som deltar i forsøket forplikter 
seg til å følge denne forskriften og 
kunngjøre den i Norsk Lovtidend.



Manual for tildeling av 

omsorgstjenester 

• Manualen er en nærmere beskrivelse av arbeidsprosesskriteriene og 

hvordan disse skal anvendes i praksis. 

• Manualen er tenkt som et «levende» dokument slik at kommunene kan 

legge inn supplerende rutiner, benevnelse på tjenester mm. En slik 

kommunevis tilpasning må være i tråd med kriteriene og føringene i SIO 

– prosjektet og som framkommer i dette dokumentet. 



Utarbeidet felles verktøy og skjema

Formål: 

Like rutiner og bruk av felles 

verktøy skal sikre lik tilnærming i 

tildelingsprosessen. 

• Søknadsskjema

• Samtaleguide

• Sjekkliste



Søknadsskjema

Kommunene skal benytte et felles 

søknadskjema for alle tjenester som 

inngår i forsøksordningen der dette er 

aktuelt

Hva trenger du hjelp til og 

hvorfor?

Skriv litt om situasjonen din

(bruk gjerne eget ark):



Samtaleguiden

• Et hjelpemiddel i forbindelse med 

kartleggingssamtaler.

• Samtaleguiden inneholder en rekke spørsmål 

om brukerens livssituasjon, forutsetninger og 

mål med fokus på «hva er viktig for deg»

Bruk av samtaleguiden tilpasses ulike situasjoner 

og individuelle behov.



Sjekklisten

• Et hjelpemiddel for å sikre helhetlig og 

likeverdig vurdering i saksbehandlingen 



Finansierings-
modell

v. Linda Lyche



Finansierings-
modellen

• Uttrekk fra rammetilskuddet

• Inntektspåslag

• Aktivitetstilskudd

• Rundsumtilskudd



Ny finansieringsmodell 
-hva innebærer det for kommunen?

• Et av virkemidlene i forsøksordningen

• Ny form for finansiering

• Aktivitetsbasert tilskudd

• Fast rundsumtilskudd

• Øremerking av midler

• Ny bruk av informasjon fra IPLOS og KOSTRA

• Krever god datakvalitet!
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Uttrekk fra rammetilskuddet 

• Grunnlaget er regnskap året før oppstart - 2019

o Gjenspeiler faktisk kostnadsnivå i kommunen

• Regnskap gjennomgås med den enkelte kommune

o Sikre riktig avgrensning av forsøket

o 4 definerte KOSTRA-funksjoner (234, 253, 254 og 261)

• Uttrekket justeres årlig med deflator og demografisk 

vekst på nasjonalt nivå
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Inntektspåslag

• Et årlig inntektspåslag som utgjør 4 % av utgifter til omsorgstjenester 

(maks 28 mill. i 2020)

• Inntektspåslaget kan benyttes til prosjektgjennomføring, satsning på 

forebyggende tjenester og/eller dekke merutgifter som følge av høyere 

kostnader eller høyere kvalitet enn det som er lagt til grunn i 

prismodellen.

• Inntektspåslaget trappes gradvis ned etter forsøksperioden

• 60% i 2023

• 40% i 2024



Aktivitetstilskudd med enhetspriser 
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• Statlige enhetspriser for tjenester med enkeltvedtak

• De statlige enhetsprisene er basert på 
o KOSTRA-regnskap fra SSB og lønnsdata fra KS for 2015

o Rapporter, analyser og erfaringsdata vedr. omsorgstjenester

• Vedtakenes ressursinnsats registreres i journalen med timer i 

hjemmetjenesten og døgn i institusjon

• Aktivitetsdata rapporteres manuelt til Helsedirektoratet hvert 

kvartal



Inndeling av tjenester i et kodeverk med ulike 

enhetspriser
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Rundsumtilskudd

• Basert på regnskap 2019

• Basert på kommunens eksisterende tilbud

• Gjennomgås etter felles mal med hver enkeltkommune

• Erfaring fra dagens forsøkskommuner er at nivået ligger på 4-9% av netto 

utgiftene til omsorgstjenester



Stjørdal 
kommune

v. Prosjektleder Guri 

Lyngstad

Organisatorisk 
tilpasning til 
forsøket



Likhet og riktig behovsdekning

Brukers behov i sentrum

➢Brukerne tilbys tjenester som er individuelt tilpasset ut i fra den enkeltes behov

➢Brukermedvirkning er satt i system

Lik tildelingsprosess

➢Riktig kompetanse og kunnskapsgrunnlag er benyttet i behovsvurdering og 

tjenestetildelingen

➢Gode arbeidsverktøy er tilgjengelig i arbeidsprosessen



Rammer for forsøket

Forebygging 

og 

mestring

Rettslige 

rammer

Riktig 

kompetanse

LEON 

prinsippet

Omsorgstjenester 

i forsøket

Nasjonale 

føringer

Bruker-

medvirkning



Virkemidler

➢Finansieringsmodell:  
Rundsum
Aktivitet 
Påslag

➢Felles verktøy i vurdering: 
Kriterier for arbeidsprosessen
Kriterier for tjenestetildeling 
Vedtaksutforming 



Prosjektorganisering

• Prosjektstruktur og organisering

• Rollebekledning – hvem gjør hva – når – hvordan 

• Praktiske anordninger

- Prosjektplan

- Kode tjenestene

- Gjennomgang av vedtak

- Rutiner for de ulike rapportene som skal leveres

• Informasjon til lokalsamfunnet, media, ansatte, politikere, de ulike rådene 



Prosjektorganisering
Styringsgruppe:
• Rådmann:                 Anne Katrine 

Slungaard
• Etatsjef, omsorg:      Hans Frederik 

Selvaag
• Etatsjef, økonomi:    Roar Størseth
• Hoved tillitsvalgt

Prosjektgruppe:
• Prosjektleder                    
• Leder av tildelingsenhet
• Spesialrådgiver   
• Virksomhetsleder
• Controller
• System og rapporteringsansvarlig

Referansegruppe:
• Komite Levekår:  posisjon og opposisjon
• Eldrerådet
• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• HTV Tillitsvalgt
• Helsedirektoratet 
• Kommuniksjons rådgiver
• HR og Innovasjons sjef
• En ansatte representant
• Kommuneoverlege 



Tjenestetildeling

•Tjenestekriterier

•Arbeidsprosesskriterier



Tjenestekriterier
Hjemmetjenester Institusjonstjenester

Helsetjenester i hjemmet, herunder 

• sykepleie 

• ergoterapi 

• fysioterapi 

Tidsbegrenset opphold, herunder

• avlastning, 

• behandling, 

• rehabilitering

• annet, herunder omsorg ved livets slutt

Rehabilitering og habilitering

utenfor institusjon

Langtidsopphold i institusjon, herunder 

• ordinær sykehjemsplass 

• forsterket sykehjemsplass 

• skjermet sykehjemsplass

Praktisk bistand, herunder

• daglige gjøremål

• opplæring

• støttekontakt

• BPA

Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold 
(01.07.2017)

Omsorgslønn

Avlastning



Arbeidsprosesskriterier

•Kompetanse - tverrfaglig kompetanse i kartlegging, 
tildeling og utførelse

•Bruk av verktøy - IPLOS, søknadsskjema, 
sjekklister og samtaleguide

•Brukermedvirkning - tydeliggjøres og 
dokumenteres. 

•Samhandlingsrutiner







Opprettelse av hverdagsmestringsteam

• En forsterkning av tildelingsprosessen

• 10,5 årsverk – tverrfaglig sammensetning

• Turnus, to delt.

• I drift fra 1.9.2016

• Tverrfaglig tilnærming

• Egenmestring og selvstendighet

• Tidlig innsats – rehabilitering ved behov



Hjemreisekoordinator 

• 2 sykepleiere i heltid. Forsterkning av tildelingsprosessen

• Trygghet: Brukeren skal føle seg trygg i eget hjem og med sin egen helse, etter 

å ha opplevd forandringer i en periode

• Koordinerte og sømløse overganger for pasienter som har behov for ekstra 

støtte og trygghet, som er  i overganger fra institusjon til hjem

• Uavklart hjelpebehov i kommunen, men ferdigbehandlet på institusjon; DPS, 

DMS, sykehus, KO 

• Tilgang på rask og enkel tverrfaglig kompetanse



Hvordan påvirker det kommunen å delta i 

forsøksordningen?

Endring over tid der 

dere kan påvirke
Utvikling i retning av 

gitte mål



Hva ville vi få ut av deltakelse i SIO?   2016 - 2019

• Bedre oversikt og kontroll på økonomi 

og tjenesteaktivitet. Vi ønsket oss et 

verktøy for virksomhetsplanlegging

• Grunnlag for gode tverrfaglige 

kartlegging og tildelingsprosesser

• Rutiner for evaluering av brukers 

funksjon og tjenestebehov

• Mere samarbeid på tvers av enheter 

og avdelinger

• Økt helsefremmende og forebyggende 

tilnærming på kommunale 

helsetjenester – kan tjenestene i 

større grad tildeles lavere ned i 

omsorgstrappa?



Hva vil vi få ut av deltakelse i SIO?    2019 - 2022

• Koordinerte og samordnede tjenester 

som er preget av kontinuitet – team 

samarbeid

• Bærekraft i organisasjonen der 

kompetanse og kapasitet blir benyttet 

etter behov

• Dele erfaring om hvordan finansiering 

og tjenesteaktivitet påvirker 

hverandre. Hvorfor er kommunenes 

enhetskostnader så forskjellige? 

• Erfaring med bruk av tjenestekoder i 

kommunal helse og omsorgstjeneste

• Teste ut og dele erfaring om 

tjenesteinnovasjon og nytenking i 

omsorgstjenester



S01 - Antall tjenestemottakere Stjørdal

28.11.2019
Resultater SIO 

3.kvartal 2019 47



Utvikling antall tjenestemottakere totalt

28.11.2019
Resultater SIO 

3.kvartal 2019 48





Os kommune

v. prosjektleder

Liv Villeneuve og 

saksbehandler 

tildelingsenheten

Kari Wågsæter



Implementering av finansieringsmodellen

Koding av vedtak - Det nye tjenestebildet

Kari Wågsæther 

Liv Eriksen Villeneuve





2020 

Grunnlaget for 
uttrekket er netto 

driftsutgifter til 
omsorgstenester i 

2015 + deflator

Ramme 
uttrekk i 2020
270.732.000

Tilskot Bjørnafjorden 
kommune i 2020:

• Vedtakstilskot
• Rundsumtilskot
• Inntektspåslag

Tilskot i 2020:

• Korreksjonsoppgjer
som speglar
aktiviteten i 
kommunen

Grunnlaget for 
uttrekket er netto 

driftsutgifter til 
omsorgstenester i 

2018 + deflator

Ramme 
uttrekk i 2020
101.939 000

Os kommune

Fusa kommune

Bjørnafjorden kommune

Ramme uttrekk:
372.670.000



Ramme 
uttrekk Os 
(2015 nivå)

222.445.000

Ramme uttrekk 
Fusa (2018 

nivå)
95.191.715

Rammebehov etter 
SIO i 2023



Hvor startet vi:

• Forvaltningsprosjekt: Hjelp, slippes alt løs!!??

• Gjennomgikk egne rutiner, laget flytdiagram

• Angsten for å få for lite inntjening

• Oppdelingen av koder, veldig detaljert!!

• Mye prøving, testing og endring
• «pakker» knyttet til omsorgsboligene våre.

• Avlastning, mye arbeid

• Dagsenter,  mye feil

• Hvordan fikk vi med tjenestene?



Flytdiagram



Lokale tjenestekoder



Hva er effekten av dette:
• Fokus på forvaltning:

• Tverrfaglighet, møter, dokumentasjon = rettere/likere tjenester

• Samlet forvaltning, viktig suksessfaktor

• Mer og mer fokus på kartlegging

• Kommunikasjon, tett kontakt med utøvende tjenester

• Hva sier brukeren………

• Unik innsikt i helse og omsorgstjenestene
• Gode styringsdata



Gode råd:

▪ Involver tjenestene fra starten

▪ Del opp tjenestekodene = god innsikt

▪ Jobb tverrfaglig, ikke vær redd for store møter som involverer flere tjenester

▪ Fokuser på kartlegging

▪ Tett samarbeid med økonomi

▪ Bruk anledningen til å teste ut ulike muligheter.

▪ Brett opp armene og gå i gang ☺



Korreksjonsoppgjør
RAPPORTERINGSSKJEMA - KORREKSJONSOPPGJØR

 A KONTO
Korreksjons-

oppgjør
SUM

År 2019 1. kvartal 100 771 500     3 935 425              104 706 925     

Rapporteringstermin Q1 april 33 590 500       33 590 500       

Kommune Os mai-juni 67 181 000       67 181 000       

Arbeidsgiveravgiftsone 1 3. kvartal 100 771 500     100 771 500     

Reisetid gruppe 1 4. kvartal 100 771 500     100 771 500     

Nøkkel for a konto 0,250 SUM 403 086 000     3 935 425          407 021 425     

Før på timer og/eller døgn

Tjenestekode Enhetspriser
A konto vedtak 

2019

A konto vedtak 

i kvartalet

Gjennomførte 

vedtak

Endring vedtak 

(timer/døgn)

Netto endring 

tilskudd
Dag/kveld pr time HTAMDK 764 52 602                   13 150                   17 315                   4 165                     3 182 297              
Natt pr time HTAMN 1076 3 897                     974                        1 577                     603                        648 720                 

Dag/kveld pr time HTBODK* 566                        182 274                 45 569                   47 427                   1 858                     1 051 775              

Natt pr time HTBON* 528                        19 562                   4 891                     2 559                     -2 332                    -1 231 362             

Stasjonær Dag/kveld/natt pr time HTST 581                        31 047                   7 762                     8 459                     697                        404 911                 

Kontor/base dag/kveld pr time HTK 477                        -                         -                         
Dag/kveld pr time PBAMDK 521 13 409                   3 352                     3 107                     -245                       -127 645                

Natt pr time PBAMN 954 -                         -                         -                         -                         -                         

Dag/kveld pr time PBBODK* 437                        19 241                   4 810                     4 248                     -562                       -245 747                

Natt pr time PBBON* 474                        37 960                   9 490                     12 048                   2 558                     1 212 554              
Dag/kveld pr time POAMDK 578 33 632                   8 408                     8 979                     571                        330 310                 

Natt pr time POAMN 1033 -                         -                         -                         -                         -                         

Dag/kveld pr time POBDK* 470                        120 598                 30 149                   28 599                   -1 550                    -728 354                

Natt pr time POBN* 504                        -                         -                         -                         -                         -                         

dag/kveld pr time BPADK* 378                        40 632                   10 158                   4 702                     -5 456                    -2 062 323             

natt pr time BPAN* 464                        3 650                     913                        900                        -13                         -6 032                    

Pr time OL 247                        22 165                   5 541                     5 574                     33                          8 104                     

Bemanningsfaktor 1,0 - pr time SK1 251                        25 511                   6 378                     6 472                     94                          23 554                   

Bemanningsfaktor 0,8, - pr time SK08 209                        -                         -                         -                         -                         -                         

Bemanningsfaktor 0,5, - pr time SK05 144                        1 799                     450                        452                        2                            245                        

Bemanningsfaktor 0,3, - pr time SK03 100                        1 173                     293                        319                        26                          2 628                     

Bemanningsfaktor 0,1, pr time SK01 58                          -                         -                         -                         -                         -                         

Pr time AUI 285                        13 140                   3 285                     3 406                     121                        34 622                   

Bemanningsfaktor 1,0 - pr time DA1 478 37 074                   9 268                     4 157                     -5 111                    -2 442 996             

Bemanningsfaktor 0,8, - pr time DA08 401 -                         -                         -                         -                         -                         

Bemanningsfaktor 0,5, - pr time DA05 286 18 359                   4 590                     4 546                     -44                         -12 564                  

Bemanningsfaktor 0,3, - pr time DA03 209 13 414                   3 353                     7 711                     4 358                     910 757                 

Bemanningsfaktor 0,1, pr time DA01 132 -                         -                         -                         -                         -                         

Bemanningsfaktor 1,0 - pr time D1 478 2 824                     706                        903                        197                        94 338                   

Bemanningsfaktor 0,8, - pr time D08 401 -                         -                         -                         -                         -                         

Bemanningsfaktor 0,5, - pr time D05 286 -                         -                         -                         -                         -                         

Bemanningsfaktor 0,3, - pr time D03 209 -                         -                         -                         -                         -                         

Bemanningsfaktor 0,1, pr time D01 132 -                         -                         -                         -                         -                         

Kommunens plass TUKO 3 037                     5 475                     1 369                     1 647                     278                        844 286                 

Kjøp av plass TUKJ 3 125                     -                         -                         -                         -                         -                         

Kommunens plass TRKO 3 037                     -                         -                         -                         -                         -                         

Kjøp av plass TRKJ 3 125                     -                         -                         -                         -                         -                         

Kommunens plass TAKO 3 142                     -                         -                         -                         -                         -                         

Kjøp av plass TAKJ 3 230                     -                         -                         -                         -                         -                         

Kommunens plass TANKO 3 142                     2 920                     730                        666                        -64                         -201 088                

Kjøp av plass TANKJ 3 230                     183                        46                          110                        64                          206 720                 

Kommunens plass LOKO* 2 409                     9 125                     2 281                     2 698                     417                        1 004 553              

Kjøp av plass LOKJ* 2 497                     183                        46                          8                            -38                         -94 886                  

Kommunens plass AKO* 1 955                     -                         -                         -                         -                         

Kjøp av plass AKJ* 2 043                     -                         -                         -                         -                         

Kommunens plass LSKO* 2 629                     -                         -                         -                         -                         -                         

Kjøp av plass LSKJ* 2 717                     -                         -                         -                         -                         -                         

Kommunens plass LFKO* 3 306                     2 190                     548                        741                        193                        638 058                 

Kjøp av plass LFKJ* 3 394                     365                        91                          90                          -1                           -3 394                    

Ekstrabemanning i institusjon Dag/kveld/natt pr time EBI* 581                        -                         -                         -                         -                         

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus pr døgn UK 4 885                     37                          9                            110                        101                        493 385                 

3 935 425          

* Får ikke fratrekk ved midlertidig opphør. Får 3 døgns påslag ved flytting og død

Støttekontakt/Støttekontakt i gruppe

KORREKSJONSOPPSUMMERING

Helsetjenester i hjemmet

Ambulerende

Boliger

Praktisk bistand  - daglige gjøremål
Ambulerende

Boliger

Praktisk bistand - opplæring
Ambulerende

Boliger

Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistent

Omsorgslønn

Langtidsplass i institusjon  - skjermet/tilrettelagt

Langtidsplass i institusjon  - forsterket

NETTO ENDRING I TILSKUDD 

Avlastning utenfor institusjon

Dag-/Aktivitetstilbud

Tidsbegrenset opphold

- rehabilitering og behandling/utredning

Tidsbegrenset opphold

- annet og avlastning

Langtidsplass i institusjons  - ordinær plass

Langtidsplass i institusjons  - aldershjemsplass



Ny EPJ rapport i Profil (SIO rapport)



God inndata er nøkkelen

• God inndata god informasjon             kan bearbeides 
•

og settes sammen. 

• Innsikt om tjenestene man yter

•

• Ny kunnskap 

Godt og trygt grunnlag til å ta rette avgjørelser og 
lage fremtidsplaner



IPLOS/KPR sum rapporter







Oversikt over tilgjengelige ressursar i forhold til behovet gitt etter vedtak









Os sine resultat i SIO

• Nytt analyseverktøy og økonomisk styringsverktøy

• Innsikt i tenestar innan helse og velferd

• Sjå samanheng ml ressursbruk og tilgjengelege ressurser

• Utvikla ein ny EPJ rapport

• Tverrfaglig fokus og like verktøy i tildelingsprosessen.

• Betre kartlegging av behov gir rett nivå på tenestene

• Økt brukermedvirkning; «Hva er viktig for deg»

• Fokus på kompetanseutvikling

• Meir satsing på lavterskeltilbod som helsefremming, rehabilitering, 

velferdsteknologi





Søknadsfrist og 
informasjon om 
forøket.

Spørsmål?

Søknadsfrist

• Indre Østfold kommune: 01.12.2019

• 6 nye kommuner: 01.02.2020

For informasjon om søknad:

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-

finansiering-av-omsorgstjenester

For informasjon om forsøket:

https://www.youtube.com/results?search_query=helsedirekt

oratet

Spørsmål kan sendes til

sio@helsedir.no

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/statlig-finansiering-av-omsorgstjenester
https://www.youtube.com/results?search_query=helsedirektoratet
mailto:sio@helsedir.no

