
SEKTORPLAN FOR  
HELSE, SOSIAL OG OMSORG 
 
Visjon:                   
Gode tjenester og fornøyde brukere – felles ansvar 
 
Hovedmål:            
Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til 
rette for at menneskers egne ressurser, behov og ønsker blir vektlagt, 
slik at den enkelte kan opprettholde et høyt trivsels- og 
funksjonsnivå. 

 
 
I tillegg til kommunens sektorovergripende mål, har sektor for helse, sosial og 
omsorg definert følgende: 
 

 

MÅL FOR SEKTOREN 
 

1.   Ivareta befolkningens behov for helsetjenester. 
2. Fremme økonomisk og sosial trygghet for å bedre levekårene for vanskeligstilte og        

forebygge sosiale problemer. 
      3.  Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. 

4. Omsorgstrengende i alle aldre skal ha et faglig forsvarlig tilbud om tjenester. 
 

  



 
              Mål 
 

            Delmål                Tiltak 

1.  HELSETJENESTER  
Ivareta befolkningens 
behov for helsetjenester 

1.1 Helseavdelingen skal 
administreres på en 
effektiv måte  

*Fokusere på 
kvalitetsikring av 
tjenestene 
*Øke innsatsen innen 
forebyggende virksomhet 
*Sørge for at 
psykiatrimidler blir brukt i 
tråd med behov og 
overordnede føringer. 

 1.2 Opprettholde dagens 
servicenivå for 
legetjenesten  

*Arbeide for at 
legetjenesten forblir stabil 
og forutsigbar for 
befolkningen 
*Faglig utvikling av 
interkommunal legevakt. 

 1.3 Opprettholde dagens 
nivå på fysioterapitjenester 

*Ha gode driftsavtaler med 
det fysikalske instituttet i 
tilgjengelighet og tilbud til 
brukerne 
*Vedlikehold og 
oppdatering av 
fysioterapiavdelingen 
*Arbeide forebyggende i 
skole og barnehage med 
vekt på fysisk aktivitet 
*Mer aktiv tilstedeværelse i 
rehabiliteringsteamet i 
omsorg 
       

 1.4 Styrke 
folkehelsearbeidet 
 
 
 

* Videreutvikle lavterskel 
tilbudet innen frisklivs-
arbeidet, med fokus både 
på  fysiske og psykososiale 
tiltak 
* Arbeide tverrsektorielt og 
styrke samarbeidet med 
frivillige organisasjoner                         
* Evaluering av 
frisklivsprosjektet høsten 
2008, og videreføring av 
dette  

 
 
 
 
 
 

1.5 Opprettholde og 
videreutvikle skolehelse og 
helsestasjonstjenesten 

*Være et  lavterskeltilbud i 
forhold til barn og unges 
fysiske, psykiske og sosiale 
helse, 0 - 20 år. 
*Styrke arbeidet med 
forebyggende tiltak 



 
 
 

innrettet mot barn av 
psykisk syke foreldre. 
 

 1.6 Utvikle  videre og 
opprettholde et forsvarlig 
og trygt tilbud med 
psykiatrisk sykepleie. 

*Fokusere på forebyggende 
psykiatrisk tilbud 
*Samarbeide tett med 
pasientens fastlege og 
andre instanser 
*Være lett tilgjengelig for 
befolkningen for 
behandling, rådgiving og 
veiledning 
*Tilpassing og opptrapping 
av tiltak i forhold til behov 
for tjenester. 

2. SOSIALTJENESTER 
Fremme økonomisk og 
sosial trygghet  for å bedre 
levevilkårene for 
vanskeligstilte og 
forebygge sosiale 
problemer 

2.1 Bedre levekårene til de 
som har det vanskelig  og 
medvirke til likeverd og 
likestilling 

*Være lett tilgjengelig for 
brukeren og gi opplysning, 
råd og veiledning, både 
økonomisk og sosialfaglig. 
*Rask saksbehandling av 
søknader om økonomisk 
sosialhjelp. 
*Være behjelpelig med å 
skaffe bolig til 
vanskeligstilte 

 2.2 Intensivere tiltak for å 
få brukere av sosialhjelp 
over i inntektsgivende 
arbeid 

* Samarbeide med statlig 
NAV Arbeid og  Trygd 
med                               
tanke på å få brukeren    
raskest mulig ut i tiltak 
*Utforming av NAV 
kontor i kommunen innen 
2010. 
*Tilrettelegge for  
samarbeid med aktuelle 
avdelinger - og bedrifter i 
kommunen, slik at ”arbeid  
for sosialhjelp” enklere kan 
stilles som vilkår der dette 
kan passe.  

 2.3 Økt fokus på 
rusomsorg og 
rusforebyggende arbeid 

*Styrke det tverrfaglige 
samarbeide i forhold til 
generelt forebyggende 
arbeid med barn og unge 
jmfr ”rusforebyggende 
plan” 
*Øke ansattes kunnskap 
om rus og dobbeltdiagonser 
*  I forhold til behandling 
og etttervern må 



samarbeids - tiltak både på 
lokalt og regionalt plan 
styrkes 

3. BARNEVERN 
Bidra til at barn og unge får 
en trygg oppvekst.  
 
(Se også tiltak under punkt 
1.3, 1.5 og 4.4)                              

3.1 Barnevernet skal gi 
nødvendig hjelp til rett tid 
til de barn og unge som 
lever under forhold som 
kan skade deres helse og 
utvikling. 

*Ved å være lett 
tilgjengelig, ha gode rutiner 
- og nok bemanning sørge 
for at lovpålagte oppgaver i 
barneverntjenesten blir 
utført på en tilfredstillende 
måte                                      
*Størst fokus på 
forebyggende arbeid blant 
barn, unge og deres 
familier, herunder utstrakt 
bruk av nærmiljøtiltak,                                   
besøkshjem, støttekontakt 
og annet 
*Drive tverretatlig og  
tverrfaglig samarbeid, både 
i enkeltsaker og generelt, 
herunder 
kriminalforebyggende 
arbeid og rusforebyggende 
tiltak 
 

 3.2 Oppfølging av prosjekt 
”felles barnevern med 
Modum kommune” 

*Evaluere  prosjektet årlig. 
*Vurdere om kommunen 
skal ha egen 
barneverntjeneste i  2008 

 4. OMSORG 
Omsorgstrengende i alle 
aldre skal ha et faglig 
forsvarlig tilbud om 
tjenester.  
 
 
 
 
 
 
 
. 

4.1 Gi rett hjelp til rett tid 
av rett personale 

*Sikre at alle som har 
behov for nødvendig og 
individuell tilpasset pleie 
og omsorgstjeneste får 
dette. Herunder vurdering 
om plass i institusjon, 
omsorgsbolig eller ulike 
typer tjenester i hjemmet 
som: hjemmehjelp, 
hjemmesykepleie, 
borgerstyrt personlig 
assistanse, omsorgslønn.  
*Sørge for at  behandling 
og trening blir utført  ifølge 
vedtak 
*Sikre at bemanningen er 
organisert slik at vedtatt 
tjenestenivå lar seg 
gjennomføre 

 4.2 Utvikle en enhetlig 
omsorgstjeneste som gir 

*Gi brukerne full 
deltakelse i forhold til 



mangfold av tilbud utvikling av tilbud. 
*Samordne tjenestene  

 4.3 Tilrettelegge for 
dagtilbud som fremmer 
utvikling og sosial 
samhandling  

*Samarbeide med frivillige 
organisasjoner 
*Jobbe for å møte økt 
behov for transport til og 
fra hjem 
*Utvikle 
eldresentertilbudet i 
forhold til de eldres behov.  
*Andre dagtilbud utvikles 
og tilpasses etter de ulike 
brukergruppenes behov  

 4.4 Drive forebyggende 
helsearbeid for eldre og 
funksjonshemmede 

* Tilfredstillende dagtilbud 
(se over) 
*Sikre matombringing 
*Bruk av støttekontakter 
for barn, unge og voksne 
med ulike typer 
funksjonshemning. 
* Besøkshjem og 
aktivitetstiltak for barn og 
unge med behov for 
tilrettelagte tilbud 

 4.5 Sikre psykisk 
utviklingshemmede en 
aktiv og meningsfylt 
tilværelse 

*Gi den enkelte samfunns-
nyttig arbeid/aktivitet. 
*Sørge for at behovet for 
tilrettelegging av aktiviteter 
er tilpasset den enkelte 
bruker. 
*Sikre at behandling og 
trening blir utført i forhold 
til den enkeltes behov, i 
henhold til individuell 
plan/habiliteringsplan. 
*Sørge for at bemanningen 
er tilpasset de behov for 
tjenester brukere har krav 
på. 
 

 4.6 Bygge ut hjemmebasert 
tjeneste i takt med brukeres 
behov 

*Veilede og motivere 
brukere til å oppnå optimalt 
funksjonsnivå 
* Sørge for hjelpemidler og 
andre trygghetstiltak som 
gjør det enklere å bli 
boende hjemme 
*Samarbeide med og 
veilede annet nettverk 
rundt bruker for eksempel 



familie , venner og 
lignende. 
*Sørge for at bemanningen 
er organisert slik at vedtatt 
tjenestenivå lar seg 
gjennomføre 

 4.7 Utvikle 
institusjonsdriften i forhold 
til behov i befolkningen 

*Vurdere hvilken type 
heldøgnsplasser de eldre 
har behov for, herunder økt 
fokusering i forhold til 
rehabilitering  og senil 
demens 
* Opprettholde dagens 
fleksible løsning at man v/ 
behov lett kan omgjøre 
omsorgsbolig til 
avlastningsplass 

 
 


