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Omsorg 2032 Helse- og omsorgsplan 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
«Omsorg 2032» vedtas som kommunens overordnede plan for helse- og omsorgstjenester i
perioden 2017-2020

Vedlegg:
Omsorg 2032 Helse- og omsorgsplan 2017-2020 for Stjørdal kommune

Sammendrag:
Etter vedtak i kommunestyret 19/6-14 ble Omsorg2030 gjeldende strategiplan for helse- og
omsorgstjenester i Stjørdal kommune. Planen skal rulleres hvert fjerde år, med første rullering
gjeldende for perioden 2016-2020.
Omsorg 2032 er en helhetlig plan for perioden i tillegg til at den legger en del føringer for
sektoren også utover planperioden.
Planen tar for seg demografisk utvikling, endringer i tjenestebehov, implementering av ny
metodikk og teknologi. I tillegg gjøres det rede for utbyggingsbehov for spesielle grupper samt
utbygging av helsehus med samorganiserte og samlokaliserte tjenester.
Det gis en mer detaljert beskrivelse av de enkelte tjenester med vekt på nå-situasjonen, tiltak i
planperioden og utvikling av tjenestene utover planperioden.
Med en tidshorisont fram mot 2032 gir planen også et tilnærmet «generasjonsperspektiv» på
tjenestene. Stjørdal kommune har holdt «stø kurs» med fokus på brukeren i sentrum og utstrakt
utbygging av hjemmebaserte tjenester siden tidlig på 1990-tallet.

Dette har gitt kommunen en veldrevet omsorgsetat med god utnyttelse av de tilgjengelige
ressurser. Denne såkalte «Stjørdalsmodellen» er etter hvert godt kjent også utover kommunens
grenser, og er i samsvar med sentrale føringer for tjenesteorganisering. Helse -og omsorgsplanen
viderefører denne strategien og sikrer at kommunen også i framtida kan tilby sine innbyggere
gode tjenester.
Saksopplysninger
Befolkningsutviklingen framskrives og Stjørdal ser ut til å ha over 700 flere innbyggere over 80
års alder i 2030, enn i dag. De fleste vil ha god helse, og brorparten ønsker å bo hjemme lengst
mulig. De ønsker mest mulig autonomi i egen hverdag, og de ønsker en trygghet for bistand når
de har behov for det. De samlede tiltak for folkehelse og gode behandlingsforløp vil rette seg inn
mot disse målene. Den enkeltes egen innsats for å nå sine mål skal ikke overtas av kommunen.
Valg av bolig, utforming av hjemmet og en tilgjengelighet for eksempel for
velferdsteknologiske tiltak kan inngå i kommunal veiledning til den enkelte. Tilrettelegging av
omgivelsene for egenaktivitet vil på tilsvarende vis øke den enkeltes mulighet til å greie seg selv
lengst mulig, også ved sviktende helsetilstand. Omsorgssektorens innsats bør derfor innrettes
slik at man ikke fratar den enkelte sine muligheter og evner til egen mestring av hverdagen.
Dette krever både innovasjon og kreativitet i planleggingen. Kortsiktige løsninger kan bli svært
fordyrende på sikt i det framtidsaspekt vi har i dag. Skal man møte de utfordringer som denne
veksten medfører, er det viktig at det tas grep tidlig slik at kommunen er godt rustet til å utføre
de tjenester som innbyggerne både har krav på og forventer.
Basert på kommunestyrevedtak fra 4. oktober 2012, utarbeidet etat omsorg planen Omsorg
2030. Rulleringen av helse – og omsorgsplanen ble av kommunestyret vedtatt rullert hvert fjerde
år, men første gang allerede etter to år. Planen blir dermed hetende Omsorg 2032. Planen vil ta
for seg de konkrete bestillinger som kommunestyret har kommet med, samtidig som den tar opp
i seg signaler fra sentrale myndigheter om hvordan framtidas omsorgstjenester bør organiseres.
Planen vil inneholde konkret handlingsplan for hvert år i perioden, slik at det er mulig å holde
oversikt til enhver tid hvor man er i henhold til planene.
Skal Omsorg 2032 forbli et robust verktøy for kommunen, er det viktig at alle etater involveres.
Omsorgsbegrepet må gjelde for alle innbyggere i alle livsfaser fra vogge til grav, og dette betyr
at teknisk etat, oppvekst, kultur og omsorg må se på løsninger på tvers av etater.
Retningen på framtidas helse- og omsorgstjenester i Stjørdal kommune handler om å leve i sitt
eget liv: mest mulig og lengst mulig.
Det handler om trygghet i eget hjem og hverdagsmestring.
Målet for helse- og omsorgsplanen Omsorg 2032 er følgende:
-

Etat omsorg skal være organisert etter samfunnsoppdraget

-

Innbyggerne skal være lengst mulig i eget liv og eget hjem

-

Vi skal implementere hverdagsmestring og forløpstenkning

-

Det skal etableres moderne og funksjonelle omsorgsomgivelser

Vurdering
Ved å gjennomføre den skisserte planen vil kommunen kunne være i stand til å møte
utfordringene og være godt rustet til å kunne gi innbyggerne gode tjenester både framover mot
2032 og årene etter dette. Hovedpunktene i denne planen er utbygging av tilstrekkelig antall
omsorgsboliger, samlokalisering av tjenester i moderne og funksjonelle omsorgsomgivelser og
med fokus på brukeren i sentrum av tjenestene.
Satsningsområder i perioden er velferdsteknologi, tjenester i hjemmet, hverdagsmestring,
rekruttering og omsorgsomgivelser.
«Omsorg 2032» vil innebære store utbygginger og organisatoriske endringer. Like viktig er den
omsorgsfilosofi som skisseres for å kunne gi gode tjenester i framtida. Å leve sitt eget liv i eget
hjem lengst mulig er målsetningen helse- og omsorgsplanen skal søke å oppnå.

