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Hustadvika kommune

Det overordnede målet er at barn, unge, 

voksne og eldre skal ha et godt liv i 

Hustadvika kommune



Hustadvika kommune

Kommunalsjefområdet helse og velferd består av 
16 enheter, samt kommunalsjefens stab

Kommunalsjef

Eidem Stab: Kjøkkentjenesten

Holalia, Hestehovvegen 14, 

Setbakken

Forvaltningskontor

Kommuneoverlege

Organisasjonsutvikler

Rådgiver

Fræna sjukeheim og 

omsorgssenter

Haukås NAV Bøtunet omsorgssenter

Knausvegen Enhet for integrering Eide sykehjem

Hestehovvegen 38 Helse og mestring Lundhaugen omsorgssenter

Mikalmarka Hjemmetjenesten Auretunet omsorgssenter

Tiltak funksjonshemmede, som er en avdeling i Familiens hus, tilhører per 01.01.22 kommuneområdet 
oppvekst. 
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Medvirkning

• Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra de tre rådene, arbeidstakerorganisasjonene, 
ansatte og administrasjonen

• Styringsgruppen har bestått av kommunedirektørens ledergruppe

• Det har vært bred politisk medvirkning i arbeidet med planen. 
Workshops/dialogmøter har vært arrangert både i tilknytning til 
hovedutvalgsmøtene for helse, sosial og omsorg

• Deltakelse på folkemøtene

• Møter med pensjonistlagene
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Overordnet plan

Helse- og velferdsplanen er en overordnet temaplan for helse- og 
velferdsområdet. 

Den skal danne grunnlag for mer detaljerte planer i de forskjellige 
tjenesteområdene i kommunen vår.
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Fire hovedutfordringer

1. Knapphet på helse- og sosialfaglig personell

2. Mangel på kompetanse og kunnskapsgrunnlag

3. For lite brukermedvirkning, tverrfaglighet, samarbeid og 
samhandling

4. Svakheter i ledelse, planlegging og organisering av tjenestene



Demografisk utvikling
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Personer i yrkesaktiv alder
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Krav 

• Behandling, rehabilitering og habilitering av stadig mer kompliserte 
tilstander

• Dette krever spesialisert kunnskap i kommunen

• Flere behandlinger og helsetjenester skal ytes i hjemmet
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Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til 
• at eldre kan mestre livet lenger, 

• ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, 

• at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og 

• at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene

Hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og 
innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet 
og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger 
i tjenestene.
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Vårt verdigrunnlag

IDAR

Vi skal legge til grunn de fire felles 

verdiene for Hustadvika kommune. 

Alt arbeid vi gjør skal bygge på, og 

være preget av disse grunnverdiene:

• Imøtekommende

• Dyktig

• Ansvarlig

• Respektfull
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Forebyggings- og mestringstrappa 
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Et sentralt spørsmål
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Vi skal ha fokus 
på

• Helsefremmende og 
forebyggende tjenester

• Universell utforming

• Frivillighet

• Lokaliserings- og 
mestringsteknologi

• Gode livsfaser og overganger

• Sentralisering av tjenester
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Boligtrappa
Trinn 0 

Innbyggeren klarer seg uten 

hjelp av kommunale tjenester 

   

Trinn 1 

Innbyggeren klarer seg 

med informasjon, råd 

og veiledning fra 

kommunen, 

velferdsteknologi eller 

noen kommunale 

tjenester 

  

Trinn 2 

Innbyggeren klarer 

seg med hjelp av 

velferdsteknologi 

og kommunale 

tjenester deler av 

døgnet 

 

Trinn 3 

Innbyggeren 

har behov for 

omfattende 

kommunale 

tjenester 

 

 

 

 

Egen bolig 

 

 

 

Universelt tilrettelagt 

utleiebolig 

 

 

Seniortun 

Trygghetsbolig 

Bofellesskap 

 
Sykehjem eller 

annen boform 

med heldøgns 

omsorg 
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Seniortun/trygghetsboliger/bofellesskap

• Dette mangler i boligtrappa i dag 

• Vil bli prioritert av regjeringen i 2023(?)

• Bør tilrettelegges for i flere deler av kommunen
• både private og kommunen kan bygge
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Heldøgns tjenester

Sykehjem Omsorgsboliger med heldøgns bemanning 

Fræna sjukeheim og omsorgssenter (41) 

Bøtunet omsorgssenter (16) 

Eide sykehjem (29) 

Lundhaugen omsorgssenter (20) 

Auretunet omsorgssenter (11)  

Her betaler beboerne vederlag for 

langtidsopphold. 

Her betaler beboerne husleie, telefon, tv, 

medisin, medisinsk forbruksmateriell, kost, 

renhold mv. 
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Demenssenter på Eide

• Vekst i innbyggere med demenssykdom

• Samle kompetanse om demens på ett sted

Nybygg med 

• Langtidsplasser

• Avlastningsplasser

• Aktivitetstilbud for hjemmeboende

• Demenskoordinator
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Helse- og rehabiliteringssenter i Elnesvågen

• Korttids- og rehabiliteringsplasser

• Hjemmesykepleie

• Praktisk bistand

• Kreftkoordinator

• Hverdagsrehabilitering

• Ergo- og fysioterapi

• Frisklivsentral

• Hjelpemiddelforvaltning
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Slik kan det bli:
Navn Sted Plasser Kommentar 

Auretunet omsorgssenter Aureosen 13 Langtidsplasser 

Lundhaugen omsorgssenter Bud 25 Langtidsplasser 

Bjørklia omsorgssenter Eide 12 Langtidsplasser 

Elnesvågen sykehjem Elnesvågen 43 Langtidsplasser 

Eide sykehjem Eide 27 Langtidsplasser 

Hustadvika demenssenter Eide 60 Langtidsplasser, avlastning 

Hustadvika helse- og 

rehabiliteringssenter 

Elnesvågen 60 Korttid, rehabilitering, avlastning 

Totalt 240  

 


