
Vedlegg 2 

Innspill fra ansatte i kommunens helse- og omsorgsetat 

Alle ansatte, i alle enheter, i helse- og omsorgsetaten i Nord-Odal kommune har igjennom hele 
planprosessen mottatt informasjon om det pågående arbeidet og er invitert til dialog. 

Ansatte har videre gitt tjenesterettede råd og utpekt formålstjenlige strategier for utvikling av 
framtidas helse- og omsorgstjenester.  

Følgende er et sammendrag av innspill fra ansatte: 

Innspill i prosessen med utforming av overordnede mål for kommunens helse- og 
omsorgstjenester: 

 Mål bør være realistiske med tanke på kommunens økonomiske situasjon. 
 Ansatte må settes i stand til å gjøre jobben sin. 
 Kommunen må være en attraktiv arbeidsplass over tid og som utvikler seg, og hvor den 

ansatte får mulighet til å utvikle seg. 
Kompetanseøkning må prioriteres blant ansatte.  
Faktisk bruk av kompetansen kommunen innehar, tverrfaglige samarbeid og samarbeid 
på tvers av enheter er nødvendig for å løfte etaten faglig. 
Behov for god rekrutteringspolitikk. Også for lærlinger og språkopplæring o.l. 

 Kommunen må oppfordre til mer egeninnsats, både av den enkelte og av pårørende. Den 
enkelte må i størst mulig grad oppfordres til å mestre og ta ansvar i eget liv. 

 Livskvalitet må være mulig, tross uhelse. Det er behov for miljøtiltak for alle 
brukergrupper. 

 Integrering av pårørende er viktig. Kommunen må tilrettelegge for organisert samarbeid 
med pårørende. 

 Kommunens samarbeid med frivillig sektor må forbedres, og det må tilrettelegges for 
kvalitet i det frivillige arbeidet. Dette fordrer at kommunen i større grad avsetter 
ressurser til dette. Slik kan tiltak i regi av frivillige i større grad ha forebyggende effekt. 

 Kommunen må yte trygge og verdige helsetjenester, for alle parter; tjenestemottaker, 
pårørende og ansatte. Dette krever bevissthet og kapasitet. 

 Riktige tjenester skal være tilgjengelige og ytes automatisk. Samtidig må tjenesten 
motivere for mestring og for at tjenestene blir riktige. God kartlegging av den enkelte 
tjenestemottaker er viktig, i tillegg til dialog med den det gjelder. 

 Informasjonsarenaer/kommunens informasjon ut må tilpasses alle brukergrupper og 
deres pårørende. Også om muligheter og ulike arenaer i kommunen for øvrig. 
Det er avgjørende at den enkelte tjenestemottaker orienteres, får informasjon, råd og 
veiledning knyttet til sin livssituasjon, for å legge til rette for at den enkelte skal forstå at 
alle må ta ansvar i eget liv. 
Det må være tilgjengelig og tilstrekkelig informasjon, og informasjonsflyt blant ansatte. 
 

Innspill til forutsetninger for å lykkes – hva må prioriteres for å kunne nå overordnede mål: 

 Informasjon 
o Råd og veiledning må i større grad gis via kommunens informasjon ut 
o Rett informasjon til rett tid. Nødvendig med kvalitetssikring og oppdatering av 

informasjon. 



o Behov for informasjon om livsstilsrammer 
o Informasjon til andre enn den det gjelder; foreldre, pårørende 
o Informasjon om tjenester og forløp 
o Gode rutiner for informasjonsflyt 
o Tydelig ansvarsfordeling kommune/spesialisthelsetjenesten 

 ANSATTES VERDIPLATTFORM 
o Det er avgjørende å «jobbe med hendene på ryggen» for å fremme mestring blant 

tjenestemottakere og pasienter. 
 FRIVILLIGHETEN 

o Kommunen bør styrke samarbeid med Frivilligsentralen 
o Behov for organisert base/frivilligkoordinator 

 TIDLIG INTERVENSJON 
o Forebygging må prioriteres.  
o Må sikre at barna blir robuste. Dette skjer via foreldrene. 
o Det må sikres tverrfaglig samarbeid for å styrke fagspesifikke områder, som 

ergoterapi og fysioterapi. 
o Meningsfull og daglig aktivitet må fremmes, tross uhelse. Mangel på meningsfull 

aktivitet påvirker fysisk og psykisk helse og er forebyggende. 
o Nødvendig å satse på møteplasser for alle aldre. 
o Mat/ernæring må etableres som eget tiltak i alle aldre. 
o Det er behov for inkluderende tilrettelagte miljøtiltak. 
o Tilgjengelige tjenester er avgjørende for å komme inn med helsehjelp på et tidlig 

tidspunkt. 
o Pårørende bør med fordel inkluderes tidligere. Det kan være hensiktsmessig med 

pårørendesamtaler på tidligere tidspunkt. 
 PÅRØRENDE SOM RESSURS 

o Å legge til rette for gode samarbeid med pårørende gjør at helsetjenestene kan 
ivareta både brukerens og pårørendes helhetlige behov på en bedre måte.  

o Ved å gi pårørende en tydelig plass i helse- og omsorgstjenesten, og dersom 
pårørende i kommunen opplever trygghet og ivaretakelse i sin pårørenderolle, kan 
pårørende i større grad være en ressurs for helsetjenesten som et supplement. 

 KOMPETANSE 
o Kommunens tjenester og ansatte må settes i stand til å møte utfordringene i helse og 

omsorg, og til å yte de tjenestene som forventes av dem. 
 VELFERDSTEKNOLOGI 

o Velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene 
i kommunene. 

o Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i 
sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

 TRYGGHET 
o Tilgjengelige tjenester skaper trygghet for alle 
o Trygge boalternativer trengs. Som bolig til fysisk friske demente 

 

Ansatte presiserer at det også er behov for fokus på ansatte.  Kommunen må forvalte ansatte som 
maskineri og ressurs, og det er nødvendig å ha ressurser til å jobbe for å fremme et godt psykososialt 
arbeidsmiljø. 


