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1 Innledning 
Dette notatet oppsummerer arbeidet som har blitt gjort i forbindelse med å etablere en 

nåsituasjon for helse og omsorg i Vinje kommune. Mer spesifikt vil det si arbeid som er 

gjennomført i workshoper i prosjektgruppen i helse og omsorg i kommunen, innsikt innhentet 

gjennom intervjuer og fokusgrupper i kommunen, samt fra et dialogmøte hvor ca. 30 ansatte fra 

de ulike avdelinger innenfor helse og omsorg deltok.  

Nåsituasjonen er fase 1 av prosjektet, som har som formål å utarbeide en ny organisering av det 

som skal bli kommunalområde for Helse og Mestring i kommunen. Prosjektets fase to består av 

arbeid med utvikling og evaluering av organisasjonsmodeller med utgangspunkt i nåsituasjonen. 

Fase 2 vil ende i en anbefalt modell for overordnet organisering av Vinje kommune.  

Formålet med oppdraget blir i konkurransegrunnlaget oppgitt til å være det å peke på muligheter 

og forutsetninger for å skape god drift og utvikling. Dette for å ivareta dagens behov og å møte 

framtidens utfordringer. 

Organisasjonsgjennomgangen skal resultere i anbefalinger for valg av struktur som på best mulig 

måte legger til rette for: 

► Å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere helse og omsorgstjenester slik at 

tjenesteomfang ivaretar lov og forskrift.  

► Å sikre effektivitet og fleksibilitet.  

► Tverrfaglig samarbeid.  

► Et lederspenn som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. 

► Hensiktsmessig plassering av forvaltningsoppgaver  

 

Videre skal gjennomgangen peke på hva som synes å være den mest effektive og 

hensiktsmessige organiseringen av kommunalområdet Helse og mestring og å klargjøre 

kompetansebehovet og nødvendig kapasitet for å løse oppgavene.  

1.1 Metode og gjennomføring 

Nåsituasjonen har blitt gjennomført ved bruk av følgende metoder og aktiviteter: 

 3 workshops i prosjektgruppen, en for å jobbe med suksesskriterier og risikoer, samt 

overordnete mål for prosessen, og en for å jobbe med styrker og utfordringer ved dagens 

organisering av helse og omsorg 

 5 intervjuer med ledere i kommunen, samt 5 fokusgruppeintervjuer med ledere og 

ansatte i kommunen med til sammen 32 deltagere 

 Dialogmøte med ca. 25 deltakere fra kommunen der hensikten var å kvalitetssikre 

funnene i nåsituasjonen 

2 Organisasjonsfaglig rammeverk 
Dette prosjektet omhandler organiseringen av det som skal blir et nytt kommunalområde for 

Helse og Mestring i Vinje kommune. Organisasjonsstruktur ett sentralt premiss for hvordan 

organisasjoner fungerer og løser sine kjerneoppgaver. Organisasjonsstrukturen samvirker med 

en rekke andre faktorer og prosesser i en organisasjon, og kan påvirke og legge til rette for 

hvordan ulike prosesser kan gjennomføres i organisasjonen.   

Vårt faglige rammeverk illustrer hvordan en organisasjon, eller en del av en organisasjon som 

dagens helse og omsorg i Vinje kommune, påvirkes av både interne og eksterne faktorer, og kan 

illustreres ved hjelp av følgende modell: 
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Figur 2-1 Modell av en organisasjon – eksterne og interne forhold 

 

Kilde: Agenda Kaupang 

Overordnet illustrerer modellen at virksomhetens resultater og effekter på samfunnet påvirkes av 

både eksterne og interne forhold. Viktige eksterne drivkrefter som påvirker virksomheten er 

utviklingen i politikk, teknologi, makroøkonomi, demografi og klima. 

Samfunnsoppdrag og rammevilkår er politisk styrt, og således som regel med et mer eller mindre 

tydelig avgrenset mandat mot andre aktører og virksomheter. Den politiske styringen kommer 

blant annet til uttrykk gjennom budsjett og planer som vedtas i kommunestyret. 

Virksomheter, også de offentlige, opererer samtidig i et komplekst samspill med andre aktører. 

Samspillet med slike eksterne aktører har utviklet seg over tid. Mens den enkelte virksomhet 

tidligere gjerne var en veldefinert «boks» med et klart skille mellom egen virksomhet og eksterne 

aktører, vil skillet mellom egen virksomhet, brukere, samarbeidspartnere og andre interessenter 

bli stadig mer flytende. Dette skyldes blant annet at digitalisering fremmer samskaping i et 

nettverk av aktører, og det er et økende behov for mer datautveksling på tvers av virksomheter 

og tjenester. 

Basert på samfunnsoppdraget, resultater, effekter og egen læring og utvikling utarbeider mange 

offentlige virksomheter med egne mål, strategier og planer for å konkretisere hva dette betyr for 

videreutvikling av virksomheten. 

Virksomhetsprosesser dreier seg om kjerneprosessene knyttet til primærvirksomheten og støtte-

prosessene knyttet til interne støtte- og servicefunksjoner. Teknologiutviklingen er i dag den 

viktigste driveren for endring av virksomhetsprosessene. Mens digitaliseringens første fase i stor 

grad erstattet manuelle prosesser med automatiserte prosesser innenfor samme struktur og 

styringssystemer, utfordrer digitaliseringen nå både måten vi gjør ting på og eksisterende 

strukturer, styring/ledelse, kompetanse og samhandling på tvers av både interne og eksterne 

aktører. 

Ledelse handler om å oppnå resultater gjennom påvirkning av andre og andres arbeid. 

Påvirkning skjer både nedover i organisasjonen og ut mot omgivelsene. Et viktig fokus for ledelse 
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er knyttet til utvikling av virksomhetens prosesser. Blant de virkemidler som ledelse må påvirke 

for å optimalisere virksomhetsprosessene er: 

 Organisasjonsstrukturen som er et bilde på ønsket atferd, gjennom en bestemt fordeling av 
oppgaver og myndighet i virksomheten 

 Styringssystemer som omfatter systemer for oppfølging og rapportering av mål, økonomi og 
resultater (leveranser, kvalitet og effektivitet) 

 Digitale ressurser som omfatter teknologisk utvikling og informasjon/(stor)data som 
virksomheten trenger  

 De menneskelige ressursene som omfatter kompetanse, arbeidsmiljø og organisasjonskultur 

Modellen skiller mellom resultater (leveranser, kvalitet og effektivitet) som virksomheten har 

kontroll over og effekter på samfunn og brukere som virksomheten ofte kun i begrenset grad har 

kontroll over.  

Forhold som virksomheten i begrenset grad kan påvirke er generelle utviklingstrekk i samfunnet 

og andre aktørers/organisasjoners handlemåter. 

Til slutt viser modellen virksomhetens lærings-, utviklings- og innovasjonssløyfe som påvirkes av 

både interne og eksterne resultater, effekter og utviklingstrekk. 

Formålet med dette prosjektet er å peke på muligheter og forutsetninger for å skape god drift og 

utvikling. Dette for å ivareta dagens behov og å møte framtidens utfordringer. 

Organisasjonsgjennomgangen skal resultere i anbefalinger for valg av struktur som på best mulig 

måte legger til rette for: 

► Å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere helse og omsorgstjenester slik at 

tjenesteomfang ivaretar lov og forskrift.  

► Å sikre effektivitet og fleksibilitet.  

► Tverrfaglig samarbeid.  

► Et lederspenn som er tilpasset virksomhetens størrelse og kompleksitet. 

► Hensiktsmessig plassering av forvaltningsoppgaver  

 

Videre skal gjennomgangen peke på hva som synes å være den mest effektive og 

hensiktsmessige organiseringen av kommunalområdet Helse og mestring og å klargjøre 

kompetansebehovet og nødvendig kapasitet for å løse oppgavene. Leverandøren skal som 

sluttleveranse levere en presentasjon (PPT) og en skriftlig rapport som dokumenterer prosessen 

og resultatet av gjennomgangen med anbefalinger. 

 

Rapporten skal presenteres for kommunen. Rapporten skal være i et format og i en form som kan 

nyttes for videre intern bruk og leveres i elektronisk format. Interne ressurser vil delta aktivt i 

prosessen som leverandøren skal legge til rette for. 
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3 Overordnet om dagens organisering av helse og 

omsorg i Vinje kommune 
Vinje kommune står foran en overgang fra to-nivå og flat struktur, til inndeling i tjenesteområder 

med underliggende driftsenheter. I dagens organisasjon er helse- og omsorgsenheten delvis 

inndelt i avdelinger med enten avdelingsleder eller fagleder. 

Helse- og omsorgstjenesten har 179 årsverk, og ansvarsområdet spenner fra forebyggende tiltak 

til beredskap, behandling og god omsorg og pleie. Mer konkret yter området følgende tjenester:  

► Legevakt Tokke -og Vinje (beredskap)  

► KAD-plasser Tokke og Vinje (beredskap)  

► Jordmortjenester – og er vertskommune for Vest-Telemarksamarbeid  

► Vinje legekontor 

► Helsesøstertjenester – helsestasjon, skolehelsetjeneste og ungdomshelsestasjon  

► Fysioterapi – kommunale og private med driftsavtaler med kommunen  

► Ergoterapi  

► Friskliv og folkehelse  

► Psykisk helse og rus, inklusive rusforebyggende arbeid 

► Forvaltning av alkoholpolitikk; alkohollov, alkoholforskrift og alkoholpolitiske retningslinjer  

► Hjemmetjenester (hjemmehjelp, hjemmesykepleie 

► BPA) med utgangspunkt i Rauland, Haukeli og Åmot  

► Omsorgssenter på Rauland og ved Norheimstunet  

► Sjukeheim med kort- , langtidsavdeling og skjerma eining  

► Tjenester for funksjonshemma  

► Svingen og Reini bufellesskap  

► Bruli – bufellesskap psykisk helse og rus, dagtilbud 

► Dagtilbud innen somatikk, demensomsorg og psykisk helse  

► Ulike støttetiltak som støttekontakt, besøkshjem, omsorgslønn  

► Koordinerende funksjon jf. HOL – koordinerings- og tildelingskontor.  

► Ansvar for kommunens boligsosiale arbeid  

► Drift av dialyseeining i samarbeid med STHF – utvider fra 3 til 5 plasser i 2021  

► Integreringstjenesten  

► Oppfølging av interkommunalt samarbeid  

4 Fase 1 Nåsituasjon 

4.1 Mål og ønskede resultater for prosessen  

Innledningsvis i en endringsprosess, slik den som nå gjennomføres i helse og omsorg, er det 

hensiktsmessig å identifisere og kartlegge sentrale mål for prosessen, og samtidig også få frem 

forhold det er viktig å lykkes med gjennom prosessen (suksesskriterier, eller forventninger) og 

hva det vil være viktig å unngå (risikoer). Målene som identifiseres tidlig i prosessen er også 

sentrale for vurderingene i GAP-analysen. Gjennom en workshop i prosjektgruppen ble det tidlig i 

prosjektfasen identifisert både målsettinger for arbeidet, forventninger til prosessen og risikoer.1  

Målsettinger gir retning for arbeidet i en prosess som denne, og bidrar til tydelighet, avgrensning 

og forventningsavklaring. I prosjektgruppen ble det jobbet i to grupper med å identifisere viktige 

målsettinger for arbeidet, samt resultater som tjenesteområdet og dermed kommunen kan oppnå 

gjennom utviklingsarbeidet. 

                                                      
1 Forventninger og risikoer ble oppsummert og oversendt prosjektgruppen i et eget dokument.  
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Målsettingene presenteres i tabell 4-1 under med tilhørende resultater og effekter det er tenkt at 

måloppnåelse skal legge til rette for.  

Tabell 4-1. Identifiserte målsettinger og ønskete resultater for prosessen 

Målsettinger Ønskete resultater/effekter 

Fremtidsrettet, fleksibel, og robust organisasjon Tilpassede tjenester på et bærekraftig 

nivå 

Økt samhandling på tvers Bedre og mer sømløse tjenester til 

innbyggere og brukere 

God ivaretakelse av forvaltningsoppgaver Likeverdige tjenester 

Bruke tilgjengelig fagkompetansen effektivt og 

målrettet 

Mer effektiv og fleksibel organisasjon 

Harmonisering av kommune- organisasjonen Rolleklarhet og tydelig delegasjon 

Hensiktsmessig lederspenn på strategisk og 

operativt nivå 

Ivaretakelse av fag, økonomi, personal og 

utviklingsarbeid 

  

Målsettingene er i hovedsak resultatmål som sier noe om hva en ønsker å få ut av 

organisasjonsendringen. I dette notatet er målsettingene sentrale som utgangspunkt for GAP-

analysen som presenteres i kap 5, og slik sett videre være en sentral del også av kriteriene for 

vurdering av alternative organisasjonsmodeller som skal etableres tidlig i fase 2.  

Samtidig er det slik at de identifiserte målsettingene kan endres og videreutvikles gjennom 

prosessen ved behov.  

 

Prosjektgruppen har gjennom arbeid i workshop også identifisert og avklart sentrale 

suksesskriterier og risikoer i prosjektet. Hensikten med dette har vært å etablere noen 

overordnete føringer for prosjektgruppens arbeid som det er viktig at de følger med på og ivaretar 

Suksesskriteriene og risikoene blant annet vært styrende for ulike aktiviteter fra prosjektgruppen 

underveis i fase en, spesielt knyttet opp mot informasjonsarbeid. Prosjektgruppen vektlegger 

også at arbeidet som gjennomføres skal ha reelle muligheter for medvirkning. Det har også vært 

diskusjoner i prosjektgruppen knyttet til behovet for å kunne gjøre riktige, men krevende 

prioriteringer. Arbeidet med en overordnet kartlegging av oppgaver innenfor tjenesteområdet er 

også satt i gang parallelt med selve organisasjonsgjennomgangen, i tråd med identifisert 

suksesskriterium i tabellen under. Tabell 4-2 oppsummerer de identifiserte suksesskriteriene og 

risikoene for prosessen.  

Tabell 4-2. Identifiserte suksesskriterier og risikoer i prosessen 

Suksesskriterier Risikoer 

► Formidle en klar målsetting om 

hvorfor vi gjør dette 

► Sikrer god kommunikasjon, ikke 

undervurdere behovet for informasjon 

► Åpen prosess med god forankring 

► For raske prosesser 

► Ikke involvere bredt nok og riktig nok 

► Ikke gode og tydelige nok på 

informasjon 
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► Reell inkludering og involvering i 

prosessen 

► Foreta prioriteringer og løse det 

viktigste først 

► Gjennomføre oppgavekartlegging 

► Tydelig definering av roller, ansvar og 

forventninger i ny organisasjon 

► Følge tett opp i implementeringen 

etter valg av modell 

► God økonomistyring og gode 

ressurser i prosjektet 

► At det oppstår spekulasjoner og 

rykter, eks om nye roller.  Forebygge 

dette 

► Overstyring, sikre at – 

prosjektgruppen kan påvirke 

prosessen 

► «At vi stenger oss inne»,  

 

 

4.2 Identifiserte styrker og utfordringer ved dagens organisering av Vinje 

kommune 

Tabellene under oppsummerer styrker og utfordringer ved dagens organisering av helse og 

omsorg i Vinje kommune som har kommet frem gjennom intervjuer, fokusgrupper og et 

dialogmøte med ledere og ansatte i tjenestene innenfor dagens enhet. Informasjonen er 

aggregert og strukturert rundt styrker og utfordringer under følgende overskrifter: 

1. Overordnet om tjenesten 

2. Tjenestekvalitet og helhetlig forvaltning 

3. Ledelse 

4. Faglig utvikling 

5. Samhandling, samarbeid og ressursutnyttelse 

Intervjuene/fokusgruppene og dialogmøtet har vist at det er en del sammenfallende oppfatninger 

om både styrker og utfordringer ved dagens organisering. Det er noen ulikheter avdelingene 

imellom med hensyn til hvor hensiktsmessig dagens organisering oppleves, men gjennomgående 

er det enighet om at strukturen må endres, fullmaktsforholdene tydeliggjøres, ledernivåene må 

formaliseres, fokuset på nærledelse må styres og det må legges til rette for felles faglig utvikling. 

Gjennomgangen under er ikke en evaluering av kvaliteten på tjenestene som leveres fra helse og 

omsorg i Vinje kommune. I materialet fremkommer det i skjevhet knyttet som handler om en 

overvekt av utfordringer. Det at det fremkommer færre styrker må ikke leses som en vektet 

evaluering av dagens situasjon, men som uttrykk for at det er naturlig i slike prosesser å lete etter 

forbedringsområder. 

Overordnet om tjenesten 

Det er gjennomgående bred enighet om at enhet for helse og omsorg leverer gode tjenester til 

innbyggerne i kommunen. Flertallet fremhever i intervjuer at de opplever at medarbeiderne i 

tjenestene er fleksible, imøtekommende og kompetente. Videre pekes det på at dette er en 

tjeneste hvor man har god kjennskap til hverandre og hvor det er lett å ta kontakt. 

På den annen side peker de fleste på at strukturen er uhensiktsmessig med bare en formell leder 

og at det mangler felles faglig plattform og at utviklingstrykket kunne vært sterkere. 
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Tabell 4-3. Overordnede styrker og utfordringer 

Styrker Utfordringer 

► Fleksibilitet i tjenestene både med 

hensyn til å imøtekomme 

brukerbehov og med hensyn til å 

samarbeide med hverandre 

► Godt utbygd tjenestetilbud 

► Etablerte støttefunksjoner 

► Samarbeid på tvers 

► God kjennskap til hverandre 

► Gode relasjoner som synes å 

kompensere for manglende strukturer 

► Samlokalisering av (enkelte) tjenester 

► Manglende kjennskap til og forståelse 

for overordnete strategier og mål – 

hva vi skal få til sammen? 

► For liten innovasjonskraft og 

mangelfult utviklingsfokus 

► Sårbar struktur med kun én formell 

leder som i prinsippet har ansvar for 

alt 

► Uformelle fullmakter til, og for stort 

lederspenn blant, avdelingslederne 

► For mye administrasjon og for lite 

ledelse 

► For lite fokus på lederopplæring og 

lederutvikling 

► Ulik tjenestevei for avdelingsledere og 

fagledere 

► Mangelfull koordinering 

► Ulik praksis mellom tjenester og ulikt 

tilbud i de ulike geografiske områdene 

► Dårlig informasjonsflyt 

► Uklar sakshåndtering og 

saksbehandling 

► Tungt å rekruttere ansatte med riktig 

fagkompetanse 

► Er ikke tilstrekkelig rigget for 

eldrebølgen, økende demens og nye 

statlige krav og føringer 

 

Tjenestekvalitet og helhetlig forvaltning 

I likhet med forrige tabell fremheves tjenestekvaliteten også under dette punktet. Noen opplever 

at det handler mer om tjenesteomfang enn kvalitet. På den annen side er det mange som peker 

på at det er stor variasjon i tjenestekvaliteten og at det er vanskelig å gi et likeverdig 

tjenestetilbud i de ulike delene av kommunen. 

Tabell 4-4. Styrker og utfordringer, tjenestekvalitet og helhetlig forvaltning 

Styrker Utfordringer 

► God kvalitet i tjenestene 

► Et godt utbygd tjenestetilbud, høyt 

volum på tjenester   

► Godt ressursgrunnlag 

► Mange dedikerte og faglig dyktige 

ansatte  

► Få klager til tross for at innbyggere 

har høye forventninger til tjenestenivå  

► Stor variasjon i tjenestekvalitet  

► For lite trykk på kvalitetsarbeidet 

► Manglende koordinering 

► Vanskelig å gi et likeverdig tilbud i de 

tre bygdene 

► Vanskelig å opprettholde fullt tilbud 

alle steder 

► For lite fokus på hverdagsmestring og 

hverdagsrehabilitering 
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► God forvaltningspraksis på 

tildelingskontoret 

► Tildelte tjenester reflekterer i noen 

tilfeller i større grad bosted enn 

behov, noe som kan være 

uhensiktsmessig og ineffektivt 

► Brukere og pårørende påvirker 

tjenestetildelingen, brukerønsker kan 

trumfe faglige vurderinger 

► Tildelingskontoret deltar i liten grad i 

kartlegging av brukere 

► Forbedringspotensialer med hensyn 

til å sette mål i vedtakene, følge opp 

målene og revidere vedtakene 

► Uhensiktsmessig at tildelingskontoret 

er plassert på linje med avdelingene 

 

Ledelse 

Ledelse er et tema de fleste har vært opptatt av i de intervjuene vi har gjennomført, selv om det 

er noen som opplever at det er kort veg til nærmeste leder, er ledernes manglende muligheter til 

å utøve nærledelse noe de fleste er opptatt av. Likeledes er enigheten stor med hensyn til hva 

lederne bruker mest tid på. For mye administrasjon og for lite utvikling og relasjonsledelse. 

Tabell 4-5. Styrker og utfordringer, ledelse 

Styrker Utfordringer 

► For enkelte er det kort avstand til 

nærmeste leder 

► Øverste leder er tilgjengelig 

► Det fungerer når avdelingsleder er til 

stede i avdelingen 

► Manglende formelle fullmakter til 

avdelings-lederne er frustrerende og 

oppleves som tungvint, avhengig å få 

gjort avklaringer med enhetsleder 

► For få formelle strukturer 

► For stor variasjon i størrelsen på 

avdelingene 

► For stort lederspenn 

► Avdelingsledere har tre 

ansvarsområder, personal, fag og 

økonomi, det blir gjennomgående for 

lite tid til fag og i flere avdelinger også 

for lite tid til personaloppfølging  

► Noen har ikke hatt 

medarbeidersamtaler 

► Manglende helhetlig ledelse gir ulik 

praksis i tjenestene 

► Lite langsiktig jobbing, mye 

brannslukking 

► I noen tilfeller oppleves 

beslutningslinjene som lange 

 

Faglig utvikling 

Over så vi at det fremkommer mange synspunkter på at leder bruker for lite tid på fagdelen av 

ledelsen. Dette synspunktet tydeliggjøres i tabellen under. Selv om det er etablert mange 
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spesialiserte funksjoner etterlyses et sterkere fokus på faglig utvikling innen enheten helse og 

omsorg.   

Tabell 4-6. Styrker og utfordringer, faglig utvikling 

Styrker Utfordringer 

► Leder har klare visjoner 

► Det ligger et felles faglig ståsted i 

bunn 

► Har mange spesialiserte funksjoner 

som demenskoordinator, 

diabetessykepleier og 

hjertesviktpoliklinikk 

► Mangler en helhetlig plan og en 

tydelig strategi 

► Mangler et felles faglig ståsted 

► For lite fokus på faglig utvikling i 

ledermøtene og gruppemøtene 

► Lederne bruker for lite tid på faglig 

utvikling 

► Ikke tilstrekkelig trykk i 

digitaliseringsarbeid og 

implementering av velferdsteknologi 

► Variasjoner mellom avdelinger, det 

påvirkes av personlige preferanser  

 

Samhandling, samarbeid og ressursutnyttelse 

Det gjennomgående inntrykket er at det samarbeides på tvers, men det etterlyses klarere 

strukturer og føringer for hva man skal samhandle om og hvordan, likeledes etterlyses felles 

praksis. 

Tabell 4-7. Styrker og utfordringer, samhandling, samarbeid og ressursutnyttelse 

Styrker Utfordringer 

► Mye samarbeid på tvers 

► Gode relasjoner 

► Lett å ta kontakt 

► Samarbeidet fungerer godt i de 

forebyggende tjenestene, blant annet 

grunnet samlokalisering 

► Gode rutiner for overføring mellom 

tjenestesteder 

► Opplevelser av at rollefordelingen er 

klar både mellom avdelinger og 

mellom fagarbeidere og 

høgskoleutdannede 

► Få fora for samhandling 

► Stabens rolle overfor linjen kunne 

vært klarere definert 

► Uklart hvem som ivaretar det 

overordnede ansvaret for de 

forebyggende tjenestene 

► For lite koordinering ved tildeling av 

tjenester 

► For lite samarbeid og samordning 

mellom de tre distriktene i 

hjemmetjenesten 

► Vanskelig å få fagteam på tvers av 

soner til å fungere godt 

► Kunne vært bedre samordning 

mellom hjemme-tjenesten og 

sykehjemmet 

► Konflikterende interesser mellom 

korttids- og langtidsplasser på 

sykehjemmet 

► Kunne utnyttet fagkompetansen på 

tvers av avdelingene på en bedre 

måte 
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► Kunne utnyttet sykepleier-

kompetansen bedre 

► Få oppgaver løses i fellesskap, de 

fleste prøver å finne løsninger innen 

egen avdeling 

► Få opplevelser av effektiv 

ressursutnyttelse 

 

Det blir spesielt påpekt fra mange i intervjuene, og gjentatt gjennom tilbakemeldingene i 

dialogmøtet at dagens helse og omsorg leverer gode tjenester, og består av kompetente ansatte, 

som er løsningsorienterte og jobber godt sammen.  

4.3 Innspill fra dialogmøte 1 

Funnene i nåsituasjonsbeskrivelsen ble presentert for ansatte i tjenestene den 09.12 på at 

dialogmøte med ca 30 deltagere. 

Deltagerne ble delt inn i grupper og ble bedt om å ta stilling til følgende problemstillinger: 

► Gir funnene et gjenkjennbart bilde av situasjonen i Helse og omsorg? 

► Hva er det evt du ikke kjenner deg igjen i? 

► Er det andre elementer som bør legges til – noe som ikke kommer tydelig nok frem? 

► Hvilke er de viktigste funnene med tanke på fremtidig organisering av Helse og mestring? 

 

Alle gruppene rapporterte stor grad av gjenkjennelighet i funnene. De fleste gruppene trakk også 

frem forhold de ikke kjente seg igjen i. Imidlertid er det ikke noen gjennomgående forhold 

gruppene mener ikke er gjenkjennbare. Flere grupper peker på at det er skjevhet i materialet med 

overvekt av utfordringer. 

 

Tabell 4-8. Innspill til supplering av funnene 

Supplering av funnene  

Flere av suppleringene peker på forhold som 

er ivaretatt i nåsituasjonen: 

► Knyttet til lederspenn, autonome 

avdelinger, variasjon i størrelse, 

manglende helhetlig ledelse og 

manglende nærledelse, manglende 

kjennskap til strategier og mål, 

uavklarte roller og ansvar, behov for 

mer samarbeid på tvers 

Suppleringer knyttet til stab og støtte: 

► Uklare roller og oppgaver knyttet til 

dagens støttefunksjoner 

► Behov for tydeligere grenseoppgang 

mellom avd.leder og konsulenter 

► Manglende fokus på administrative 

oppgaver/funksjoner i prosessen  

Presiseringer med tanke på koordinering 

og tildeling: 

 

Presiseringer med tanke på samarbeid: 

► Samarbeid med stor vekt på personlig 

kjennskap er sårbart 

► Behov for bedre kjennskap til andres 

faglige spisskompetanse og hvordan 

den kan benyttes på tvers 

Suppleringer med tanke på kompetanse: 

► Behov for mer kunnskapsoverføring 

fra øverste ledernivå til ansatt nivå 

► Ikke tilstrekkelig vektlegging av faglig 

utvikling  

► Kommunen har ikke tilstrekkelig fokus 

på forebygging, helsefremming og 

barn og unge 

Andre innspill: 

► Geografiske forhold ulikheter må 

tydeligere frem i nåsituasjonen 

► Bør være mer fokus på effektiv 

ressursutnyttelse og økonomi 
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► Tjenestespennet på koordinering og 

tildeling er for stort 

► Kartlegging er en utfordring for 

tildelingskontoret 

 

 

► Kommunen har ikke gode 

datasystemer som snakker sammen 

på tvers av organisasjonen. 

► Bygningsmasse og kontorplassering 

er tilfeldig og i mange tilfeller 

problematisk   

 

Gruppene ga også tilbakemelding på de viktigste funnene med tanke på fremtidig organisering 

av helse om mestring. 

Innspillene handler i stor grad om å legge til rette for et styrket, koordinert og fremtidsrettet 

tjenestetilbud og å sikre tilstrekkelig kompetanse og å utnytte fagressursene på tvers. 

 

Tabell 4-9. De viktigste funnene 

De viktigste funnene med tanke på fremtidig organisering av helse og mestring 

► Styrke hjemmetjenestene, 

hverdagsrehabilitering og 

primærhelseteam. 

► Et godt utbygd tjenestetilbud, høyt 

volum på tjenester. 

► Oppbygging av psykisk helse slik at 

det også blir tid til et tettere 

samarbeid 

► Demensomsorg er viktig å ha fokus 

og satse på fremover. Alle bør få likt 

tilbud uavhengig av hvor i kommunen 

de bur.  

► Dei små avdelingene ute i distriktene 

må ha lik tilgang til fagkompetansen i 

kommunen 

 

► Tilstrekkelig kompetanse til framtidige 

oppgaver 

► Utnyttelse av personell på tvers 

► Sjukepleiekompetansen må brukast 

rett i forhold til mangel av denne 

kompetansen i framtida. 

► Mer samkjøring av tjenestetilbudet til 

brukerne og generelt mer dialog om 

fagutvikling.  

► Klar rolle og oppgavefordeling 

► Datasystemer som samarbeider på 

tvers 

► Finne ansvarlige for digitale system 

og tilstrekkelig ressurser 

 

I etterkant av dialogmøtet gjennomgikk prosjektgruppen innspillene som ble oversendt etter 

gruppearbeidet i møtet. Overordnet vurderte prosjektgruppen at innspillene var relevante, og i 

hovedsak hadde karakter av å være utdypninger av de allerede identifiserte punktene. 

Prosjektgruppen vurderte samtidig med utgangspunkt i innspillene, at noen punkter burde 

fremheves i tillegg til det som allerede lå som styrker og svakheter i gjennomgangen:  

 

► Geografisk ulikhet. Forskjellene mellom de 3 bygdesentrene har betydning og må 

vektlegges i det videre arbeidet. 

 

► Rolle, ansvar og oppgavefordeling mellom stab og linje. Det er det viktig å tydeliggjøre 

dette i ny organisasjon. 

 

► Tildeling og koordinering. Denne tjenesten har stort oppgavespenn i dag. Det må tas 

stilling til om det er hensiktsmessig å legge ansvaret for integrering til denne avdelingen. 

 

► Forebygging/barn og unge. Kommunen har hatt en satsning på barn og unge. Det er 

viktig å opprettholde dette fremover samtidig som det legges mer vekt på samhandling. 
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► IKT strategi. Viktig å jobbe med en overordet strategi i helse og mestring  

 

► Fysisk lokalisering av funksjoner og tjenester fremstår som et område som må ha fokus i 

ny organisering. 

 

 

4.4 Vurdering av avstanden mellom ønsket situasjon og nåsituasjon – GAP-

analyse 

Den tredje workshopen til prosjektgruppen handlet om å vurdere dagens situasjon opp mot 

ønsket situasjon slik den er beskrevet gjennom målsettingene som fremkommer i avsnitt 4.1. 

 

På bakgrunn av styrker og utfordringer som har fremkommet gjennom nåsituasjonsanalysen, 

både i intervjuer, fokusgrupper, dialogmøte og arbeid i prosjektgruppen, gjorde prosjektgruppen 

vurderinger av dagens situasjon opp mot disse fastsatte målsettingene. Hensikten med en slik 

analyse er å avklare innen hvilke områder avstanden mellom nåsituasjon og ønsker situasjon er 

minst og hvor avstanden er størst. I tillegg gjorde prosjektgruppen en vurdering av hvilke områder 

det er aller viktigst å vektlegge i det videre arbeidet med ny organisering. 

Minst avstand mellom nåsituasjon og ønsket situasjon 

Det er prosjektgruppens vurdering at avstanden synes å være minst innen følgende tre områder: 

► Samhandling på tvers. 

Det oppleves som enkelt å ta kontakt med kollegaer i andre tjenester, fordi det er høy 

grad av kjennskap på tvers i enheten, eksempelvis mellom legeavdeling, hjemmetjeneste 

eller psykiatri.  Dette handler mer om relasjoner enn struktur og er således 

personavhengig.  I tillegg er det forskjeller avdelingene imellom. 

 

► God ivaretakelse av forvaltningsoppgaver.  

Prosjektgruppen understreker at det er variasjon i hva ulike aktører i organisasjonen 

definerer som forvaltningsoppgaver og det eksisterer ulike oppfatninger knyttet til 

rettigheter og kartlegging av behov i forbindelse med tjenestetildeling. 

 

► Likeverdige tjenester. 

Totalt sett vurderes tjenestene i kommunen som likeverdige, til tross for noen 

geografiske forskjeller. 

 

Størst avstand mellom nåsituasjon og ønsket situasjon 

Prosjektgruppen vurderer at avstanden mellom dagens situasjon og en ønsket fremtidig situasjon 

synes å være størst innen disse tre områdene: 

 

► Å utnytte tilgjengelig fagkompetanse effektivt og målrettet. 

Det er mye å hente på effektiv bruk av sykepleiekompetanse og bruk av vikarbank. 

Andre aktuelle områder er lederkompetanse og bruk av fagrådgivere. Enhetene kan ikke 

være for små. Det er videre viktig å unngå innelukkingsmekanismer.  

 

► Hensiktsmessig lederspenn.  

Både på strategisk og operativt nivå. Dette vil også bidra til rolleklarhet eksempelvis med 

hensyn til bruk av støtteenhetene 

 

► Harmonisering av kommuneorganiseringen. 

Dette er avgjørende for å få til et hensiktsmessig lederspenn og det vil påvirke rollene til 
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kommunalsjef, virksomhetsledere, konsulenter og rådgivere og myndigheten til tjenesten 

koordinering og tildeling. 

 

Overordnet oppsummering, hva er det spesielt viktig å ivareta og imøtekomme ved ny 

organisering 

Overordnet har gjennomgangen vist at det er en tydelig oppfatning i virksomheten av at det i alle 

hovedsak leveres tjenester av høy kvalitet, at det er et bredt tjenestetilbud og at medarbeiderne 

innenfor tjenestene jevnt over har høy kompetanse. De ansatte har gjennomgående fremhevet at 

det er mange dyktige medarbeidere, som er opptatt av å jobbe sammen og hjelpe hverandre. 

Men det blir samtidig fremhevet at kommunen mangler noen strukturer for å legge til rette for å 

ivareta, dele og videreutvikle kompetansen i virksomheten systematisk. Tilsvarende er også 

forhold knyttet til lederspenn og konsekvenser av variasjonene innenfor dette, et forhold som 

fremheves. Det mangler formell delegering og avklarte roller og ansvar i organisasjonen. 

Konsekvenser av dette som trekkes frem er at det blir ulikheter på tvers av avdelinger, det blir 

mer krevende å få til god informasjonsflyt, og ledelsen blir fragmentert.  

Prosjektgruppen kjenner seg i all hovedsak igjen i innspillene som har kommet fra de ansatte i 

dialogen rundt nåsituasjonen, og følger de samme overordnete vurderingene av hva det er 

spesielt viktig å legge vekt på når en skal utarbeide en ny organisering for tjenesteområdet. Det 

er prosjektgruppens oppfatning at de områdene som et er viktigst å prioritere i det videre arbeidet 

er sammenfallene med de områdene hvor avstanden mellom ønsket situasjon og beskrevet 

nåsituasjon synes å være størst: Å utnytte tilgjengelig fagkompetanse effektivt og målrettet, 

hensiktsmessig lederspenn og harmonisering av kommuneorganiseringen. 

Når prosjektet nå går over i fase to vil nåsituasjonen ligge til grunn, i første omgang i arbeidet 

med å utvikle evalueringskriterier for ny organisasjonsmodell. 

 


