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Utgiftsbehov



Driftsutgifter til PLO til 67+



Nedgang i utgifter 



Fordeling



også demensutviklingen..



tiltak i strategidokumentet



Pasientstrøm er utfordret
styrke hjemmebaserte tjenester, dagtilbud, avlastning
samarbeidsprosjekt SIV multisyke
sikre kapasitet på helsehuset
sikre videre utvikling velferdsteknologi
følge opp vedtak om omsorgsplasser med heldøgns 
tjenester



Ressurskrevende tjenester

flere ungdommer som skal flytte ut i egen 
heldøgnsbemannet bolig 

økt behov for avlastning

etablere tre nye barneboliger



Legetjenestene

styrke legetjenester i institusjon

kompensere fastlegeordningen

ansvar for spesialiseringsløp - ALIS stillinger



Rehabilitering - lavterskel

Betydelige omlegginger av lavterskel: Avvikling, 
Brukerstyring, samlokalisering
Strukturendringer AoA og tjenesten til 
funksjonshemmede
Strukturendringer rehabilitering - utredes nå - 
iverksettes neste år



Forslag investeringer HM



Forprosjekt sykehuskvartalet - Prosjektering av transformasjonen av 
Helsekvartalet

Larvik kommune har hatt tre utlysninger for kontrakter på følgende oppgaver: 

● Bistand til planlegging og prosjektering av et volum og arealstudie for hele kvartalet med 
framtidig drift og virksomhet, inkludert reguleringsarbeid for området rundt Helsekvartalet.

● Prosjektering av ny legevakt. Legevakten skal ligge i Helsekvartalet fortrinnsvis på Larvik 
kommunes eiendom.

● Innenfor Helsekvartalet skal det etableres 64 nye sykehjemsplasser. Disse skal enten tilføres 
gjennom nybygg eller gjennom ombygging av eksisterende lokaler eller en kombinasjon av 
dette. Byggene må kartlegges slik de er i dag i kvartalet som helhet, før man starter 
skisseprosjektet. Her vil innovative løsninger og arealbehov i større perspektiv (tjenester som 
bør flyttes ut av kvartalet) være en del av utredningen.



Hjemmetjenester 



Hjemmetjenester
Nye tiltak

Arbeidstøy i hjemmetjenesten
Tiltaket skal utjevne ulikheten i tildeling av arbeidstøy i kommunen og gi ansatte i virksomhet hjemmetjenester nødvendig arbeidstøy.  

Økt styrking Hjemmetjenester
Grunnet økning av oppgaver som en konsekvens av flere og mer omfattende tjenester til kommunen,  samt flere eldre, må 
hjemmetjenesten styrkes ytterligere for å ivareta innbyggernes behov for forsvarlige tjenester. 

Det er et økende behov for kreftomsorg i kommunen. Tiltaket skal sikre tilstrekkelig kapasitet og kvalitet på oppfølgingen til pasienter som 
blir rammet av kreft og deres pårørende. 



Sykehjem



Drift 44 nye sykehjemsplasser i eksisterende bygningsmasse, jfr. KST 089/21
Det vil ikke være mulig å drifte nye plasser med de personalressursene som ligger i virksomheten i dag, og det vil være nødvendig å 
opprette nye årsverk for å ivareta forsvarlig drift som vedtatt i kommunestyret.

Drift medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem
Pasientene i sykehjem er ofte multisyke med stort behov for medisinsk oppfølging og behandling. Dette krever at medisinsk utstyr og hjelpemidler er 
oppdatert og tilgjengelig når behovene oppstår. 

Øke antall avlastningsplasser
Avlastning for pårørende er et viktig tiltak som bidrar til at den enkelte bruker kan være hjemme. Det er et stort behov for denne type plasser, og 
tjenesten samlokaliseres derfor og styrkes noe.  Pleietyngden i de ordinære avdelingene er stor, i tillegg er det nødvendig å styrke enkeltavdelinger noe 
for å klare å levere forsvarlige tjenester.

Øke kapasitet dagsentre
Lavterskeltilbud som bidrar til bedre mestring, forebygging av ensomhet og avlastning for pårørende. Godt tiltak som utsetter behovet for tjenester på 
høyere omsorgsnivå.



helsehus



Tjenesten til funksjonshemmede





Virksomhet psykisk helse og avhengighet





Arbeid og aktivitet













akutte tjenester




