
Helse og omsorgsutfordringer fremover, Anne Gamme 
fagleder helse og velferd KS

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Vi blir stadig flere eldre



Årsverksbehov. KS rekrutteringsmodell

Helt urealistisk å rekruttere nok 
folk hvis vi gjør omtrent det 
samme som i dag….



Mange unge brukere med stort tjenestebehov innen pleie og omsorg
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Pleie og omsorg Øvrige tjenester



De verktøyene for dimensjonering som brukes i dag er for lite fleksible

• -»Vi klarer ikke å bygge to-tre ganger så 
mange sykehjemsplasser innen 2050. Det 
holder ikke å gjøre mer av det samme som vi 
gjør nå. «

• «Vi må ha folk som jobber på sykehjemmene 
også. Vi trenger å tenke grunnleggende nytt 
om hvordan vi organiserer tjenester for eldre», 
sier forskningssjef og professor Geir Selbæk ved Nasjonalt 

kompetansesenter for aldring og helse



Rehabilitering

Mål: 
Best mulig funksjons- og 
mestringsevne 
Selvstendighet  
Deltakelse sosialt og i samfunnet

Planlagte virkemidler
Ingen begrensninger i tiltak :
medisinsk behandling 
fysisk trening
frisklivstilbud og
pedagogiske, sosiale og psykososiale 
lærings- og mestringstiltak

Flere aktører i samarbeid
Flere tjenester satt sammen 
til en helhet

Bistand til 
egeninnsats



Helsefelleskap og bedre samhandling
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Barn og unge Personer med alvorlige 

psykiske lidelser og 

rusproblemer

Personer med 

flere kroniske 

lidelser

Skrøpelige eldre

Helseforetak og kommuner skal i helsefellesskapene 

planlegge og utvikle tjenester for pasienter som trenger 

tjenester fra begge nivå. Regjeringen og KS anbefaler at 

helseforetaket og kommunene inngår en konkret avtale 

om hvordan de skal drive utvikling og planlegging av 

tjenestene i helsefellesskapet. Regjeringen vil fremme 

forslag om å justere lovbestemmelsen om 

samarbeidsavtalene i tråd med dette. 

Disse skal prioriteres Det skal planlegges bedre - sammen

Myndighetene skal understøtte bedre
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Kommunene og 

helseforetakene må 

samordne seg bedre







Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Flytte tjenester hjem til pasienten

Utadvendte sykehus





På hvilke måter kan vi forebygge høyere 
hjelpebehov bedre enn i dag?



Bolig som del av omsorgstrappen.  



Bedre hjelpemidler og velferdsteknologi 
gir nye muligheter





Vil tjenestebehovene endre seg vesentlig?

Kilde: SSB



Hvorfor bør helse og 
omsorgstjenestene 
interessere seg for dette?



Universell 
utforming og 
aldersvennlige 
lokalsamfunn
bidrar til sosial 
bærekraft





Takk for at dere hørte på!


