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Livet leves hjemme 





Hva er egentlig fremtidens utfordringer? 

Omdømme 

Økonomi 

Juss 

Fag 



Denne sektorens utfordringsbilde 

 

  Rasjonale for endring 

 Fremtidens brukere - større 

forventninger og andre behov 

 Dagens tjenestetilbud svarer ut 

gårsdagens og ikke 

morgendagens krav 

 Fremtidens helsepersonell er 

en knapp ressurs og ser ikke  

sykehjem som sitt førstevalg 

 Sektorens svake omdømme  

 Endrede rammebetingelser og 

nye finansieringsordninger 



Sykehjemsetaten 

Landets største drifter av sykehjem og Oslo kommunes nest største etat 

 
Oslosykehjemmene: 

 

• Hvert år behandles 9.000 pasienter 

• 1,6 millioner liggedøgn 

• Ca 12.000 ansatte 

• 20 millioner medisintransaksjoner 

• 4 helsehus og 44 langtidssykehjem 

• 20 kommunale og 28 private 

 

 
Sykehjemsetatens samfunnsoppdrag 
 

Sykehjemsetaten skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering 
og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og 
administrative rammer i Oslo kommune 
 



Hvilke grep gjør vi i Sykehjemsetaten? 

• Individuelt tilpasset helse- og omsorgstilbud av beste kvalitet 

• Bedre ressursutnyttelse 

• Sterk samfunnsaktør 

Hva? 

Hvordan? 1. Målrette og endre organisering av tjenestetilbudet 

2. Ny virksomhetsstyringsmodell 

3. Gjøre institusjonene mer selvstendige 



1) Målrette og endre organisering av tjenestetilbudet 



Langtidstilbudet i 2025 

I 2025 er 24/7 tilbudet 

(heldøgns omsorg og 

pleie) et hjem på lik linje 

med eget hjem og 

tilsvarende boformer. 

Samtidig kan man i større 

grad enn i dag tilby hjelp 

tilsvarende heldøgns pleie 

og omsorg i de andre 

boformene, noe som vil 

heve terskelen for bruk av 

24/7 tilbudet. 



2) Ny virksomhetsstyringsmodell 

FREMTIDSBILDE 2025 

BALANSERT MÅLSTYRING 



Side 12 

Styringsindikatorer (KPIer) og styringskort 

KPIer indikerer måloppnåelse 

• Konkretiserer målene 

• Setter fokus 

• Stimulerer til atferdsendring 

– Du får det du måler 

• Bør være enkle og relevante 

• Balansert mellom forklarende og 

indikerende KPIer 

Styringskort operasjonaliserer strategien 

• Viser hvor vi vil, om og hvordan vi  

kommer dit 

• Overvåker utviklingen av måloppnåelse 

ved status på KPIer  

• Prioriterer operasjonelle mål og fokus 

• Beskriver tiltak for å realisere målene  

og risikoer som kan hindre måloppnåelse 

 

 



3) Gjøre institusjonene mer selvstendige 



Dette krever god endringsledelse 

Ulike fortolkningsrammer 
Management Leadership 

Begrense Muliggjøre 

Kontrollere Frigjøre 

Sikre Risikere 

Forme Slippe løs 

Tvinge Forsterke 

Ta regien Utfordre 

Hindre Delta 

Rigid Fleksibel 

Autokratisk Demokratisk 

Konsistent Forutsigbart 

Gjøre tingene riktig Gjøre riktige ting 



Og evnen til å bygge endringskraft 

Det organisatoriske isfjellet 

M/S Endring 



Mennesker, 

Læring og 

Utvikling 

Interne 

Prosesser 

Finans/ 

Økonomi 

Brukere & 

Kunde 

Trygg og troverdig 
tjeneste med 

bærekraftig drift  

Vi er en virksomhet som kjennetegnes ved kunnskapsbasert praksis 
kompetanse og forskning 

Visjon 

Livsutfoldelse i trygge omgivelser 

Innovative og 
fremtidsrettede tjenester 

og boformer 

Sterk samfunnsaktør 


