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Opplæring av helse- og velferdsutvalget  
onsdag 8.1.2020 kl. 14:00 – 18:00
Sted: Fredrikstad rådhus, Formannskapssalen 2. etg. 

• Kl. 14:00–14:30: Etat omsorgssentre ved etatssjef Birgitte Skauen Kopperud  - side 3

• Kl. 14:30–15:00: Virksomhet tildelingskontoret ved virksomhetsleder Anne-Line Dahle - side 20

• Kl. 15:00–15:10: Beinstrekk 

• Kl. 15:10–15:40: Etat friskliv og mestring ved etatssjef Ingeborg Anette Mjelde - side 34

• Kl. 15:40–16:10: NAV ved leder Lise Mette Paulsen - side 44

• Kl. 16:10–16:30: Pause med matservering 

• Kl. 16:30–17:00: Etat hjemmesykepleie ved etatssjef Wenche Halvorsen  - side 62

• Kl. 17:00–17:30: Etat tjenester til funksjonshemmede ved etatssjef kst. Brita Brynildsrud - side 85

• Kl. 17:30–17:45: Virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand ved virksomhetsleder Ronny Kløvfjell - side 99

• Kl. 17:45–18:00: Spørsmål og oppsummering 

08.01.20 kl. 14-18
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Opplæring Helse- og velferdsutvalget
2019–2023

Etat Omsorgssentre

Etatssjef Omsorgssentre Birgitte Skauen Kopperud

08. januar 2020
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Presentasjon
• Birgitte Skauen Kopperud

• Etatssjef for Omsorgssentre

• Utdannet: Sykepleier, Bedriftsøkonom BI, Coach BI, 

Prosjektledelse

• Erfaring: 29 år fra primærhelsetjenesten: 

demensomsorg, leder på sykehjemm, leder i hjemmesykepleien 

og prosjektleder for utvikling av eldreomsorgen

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020



• Gi en forståelse av etatens 

ansvarsområde i et overordnet 

perspektiv

• Ha fokus på bærekraftig 

økonomi
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Mål med presentasjonen
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Oppdrag/ansvarsområder

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m.

• Sykehjem (§3-2, 6): gi tjenester til personer i korttidsplasser, 

avlastningsplasser, langtidsplasser

• Særskilt tilrettelagte heldøgnstjenester i bolig (§3-2a): tjenester i 

tilrettelagte omsorgsboliger

• Tidlig fase i utvikling av demens: demensteam (§3-3), dagtilbud for 

hjemmeboende personer med demens (§3-2, 7 NY), pårørendeskole 

(§3-3) o.l.

Ref: Delegeringsreglementet Fredrikstad kommune
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Oppdrag/ansvarsområder

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

Lov om pasient- og brukerrettigheter

• Varslings og lokaliseringsteknologi (§ 4-6a): vurdere tiltak og treffe 

vedtak

• Helsehjelp til pasienter som motsetter seg hjelpen (§4A-5): prøve ut 

tillitsskapende tiltak, vurdere utøvelse av tvang evt treffe vedtak

Ref: Delegeringsreglementet Fredrikstad kommune
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• Demensplanen 2020 – et mer 

demensvennlig samfunn også 

kommunal temaplan

• Leve hele livet – en 

kvalitetsreform for eldre (Meld.st. 

nr 15 (2017-2018))

• Fremtidens 

primærhelsetjeneste – nærhet 

og helhet (Meld.st. 26 (2014-

2015))
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Viktigste planverk
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Etat Omsorgssentre – Fredrikstad

• Demensvennlig samfunn

• Oppfølging etter demensdiagnose

• Mitt liv-modellen – aktiviteter

• Bruker- og pasientsikkerhet

• Brukerråd/allmøter

• Forbedringsarbeid

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Organisering

Etat Omsorgssentre

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020





Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• 573 sykehjemsplasser 

• 24 boliger med 

heldøgnstjenester

• 34 plasser dagtilbud for 

personer med demens

• Kostnad sykehjemsplass ca 1,2 

mill kr (inkl: mat, medisiner, 

behandling)

• Betaling for sykehjemsplass 

avhengig av inntekt 75% (ca

170.000 kr)

• Gjennomsnittsalder i 

langtidsplass 86 år (yngste 43 år 

–eldste 103 år)

• Liggetid korttidsopphold – 30 

dager

• Liggetid langtidsopphold – 490 

dager (1 år og 4 måneder)

• 34 personer (31%) får 

avlastningsopphold hver måned

Fakta beboere/pasienter
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Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

650 årsverk – ca. 950 ansatte

• Sykefravær  11,5%

o 10 % er legemeldt

o 1,5  % egenmeldt

o 3% er korttidsfravær (<16 dager)

• Heltid 22% (28% etatsnivå)

• Turnover 9%

• Kompetanse:

o 33 % sykepleiere  – gjennomsnittlig 10 

ledige stillinger

o 7 % uten fagbrev /assistenter – redusert 

med 12,5% i 2019

• Studenter / elever / hospitanter

o 510 studenter og elever i 2019

o 73 personer i arbeidspraksis

Fakta ansatte
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Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

I kr Inntekter Utgifter Netto

2020 budsjett -135.573.000 593.948.000 458.375.000

UTGIFTER

• 91% av brutto budsjett utgjør lønnsbudsjettet – (73% fastlønn, 18% 

variabel)

• Medisiner og medisinske forbruksvarer utgjør 13 mill kr (2% av brutto 

budsjett)

INNTEKTER

• Egenandeler

• Refusjon for sykefravær

Brutto budsjett 
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Vanlige etiske dilemmaer

• Pårørendes krav versus begrensninger/ muligheter i tjenesten

o Tvang – tilbakeholdelse

o Aktiviteter

o Krav om behandling

o Ressursbegrensninger

• Åpne dører i skjermet enhet

o Behovet for beskyttelse oppleves større enn beboeres mulighet til bevegelsesfrihet

• Ansatte / pårørende fremstiller sitt bilde i media/sosiale kanaler

o Berører kollegaer/ andre pårørende som ikke har samme bilde

o Ytringsfriheten

• Misforståelser – informasjon begrenses av taushetsplikten
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• Dersom vi opprettholder dagens antall sykehjemsplasser må vi 

kompensere med mer og flere tjenester i hjemmene.

• Sykehusets forventninger og kommunikasjon til pasientene

• Beboere/ pasienter på sykehjemmene med mer sammensatte 

diagnoser (demens, rus, psykisk lidelse)

• Høye forventninger til tjenesten

• Rekruttere og beholde spesielt sykepleierkompetanse

• Få på plass flere tjenester i tiltakstrappen

• Sørge for bærekraftig kostnadsnivå

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Utfordringer framover



Mine ønsker til politikerne

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• La oss tenke helhetlig og jobbe kunnskapsbasert sammen: politikere, 

administrasjon og ansatte.

• La oss bygge tillit og spille hverandre gode

• Vi må ha tro på hverdagsmestring og at innbyggerne i Fredrikstad tar 

ansvar for eget liv.

• Satse på tjenester til hjemmeboende personer
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Håper å ha nådd målet om:

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• Gi en forståelse av etatens 

ansvarsområde i et overordnet 

perspektiv

• Ha fokus på bærekraftig 

økonomi
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Tjenestetildelingssjef Anne-Line Dahle, virksomhet Tildelingskontoret

08. januar 2020

Opplæring Helse- og velferdsutvalget
2019–2023

Virksomhet Tildelingskontoret
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Presentasjon
• Navn: Anne-Line Dahle

• Arbeidssted: Tildelingskontoret 

• Utdanning: Sykepleier, videreutdanning i geriatri, ledelse, 

helserett og saksbehandling, praktisk pedagogisk utd.

• Erfaring: 8 års erfaring fra sykehus 1986-1994: kreft, 

medisinsk avdeling i Oslo og Trondheim og intensiv i USA, 

høgskolelærer  

• 1994-2012 avdelingsleder og virksomhetsleder i 

hjemmesykepleien i Onsøy 1994-2012

• 2013-dd virksomhetsleder i tildelingskontoret
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Mine tre viktigste poenger

• Paradigmeskifte fra hjelpe til mestre eget liv.

• Avklaring av forventninger ut mot innbyggere og 

samarbeidspartnere

• Utskrivningsklare pasienter

22
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Oppdrag/ansvarsområder

• Tildelingskontoret skal bidra til: 

• Mer profesjonell saksbehandling

• Økt grad av likeverdig behandling av 

kommunens innbyggere

• Felles inngang for å søke om tjenester. 

• Kontroll på seksjonens bruk av ressurser. 
• (Oppdrag fra helse og omsorgsutvalget 2012)
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Ansvarsområder
• Saksbehandling av helse og omsorgstjenester og 

boligtildeling, startlån og utbedringstilskudd fra Husbanken,  

vederlag og pasientkoordinatorfunksjon 

• Oppfølging av tjenesten omsorgsstønad

• Oppfølging av  private leverandører på BPA

• Anskaffelser 

• Tilsyn av  private leverandører 

• Ansvar for statlig ordning for ressurskrevende brukere

• Koordinerende enhet
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• Viktigste planverk/lover

- Forvaltningsloven

- Helse og omsorgstjenesteloven
- Pasient og brukerrettighetsloven
- Helsepersonelloven
- Spesialisthelsetjenesteloven

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Organisering

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

Virksomhetsleder

Avdeling 1

Boligavdelingen

Avdeling 2 Avdeling 3

Stab



Tildelingskontoret på arbeidsgledens dag
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Antall årsverk: 59,8 årsverk

Bruttobudsjett: 154.266’ ( netto 117.438’)

Saksbehandler ca 10.000 søknader i året.

Kompetanse: sykepleiere, vernepleiere,, sosionomer, 

barnevernspedagoger, familieterapeut. Jurister, 

eiendomsmegler, revisor, statsviter, 

Mange har forskjellige videreutdanninger i tillegg og lang 

erfaring som saksbehandlere
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Helsehuset i Fredrikstad 
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Etiske dilemmaer

• Alle skal bo trygt i egnet bolig – hva med de brukerne som ingen vil ha 

som naboer? Hvor skal de bo?

• Bruker er samtykkekompetent, og vil ikke ha tjenester. 

• Pårørende som sliter seg ut fordi bruker «bare» vil ha hjelp av sine. 

• Hvem skal få hvilke tjenester når det er knappe ressurser?

30
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Utfordringer framover

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• Fra hjelpe til mestre eget liv – vi må tenke annerledes om hvordan vi gir 

tjenester i Fredrikstad. 

• Innsatsteam i sårbare overganger. 

• Vi trenger ny tjenestetrapp med mer forebygging, hjelp til mestring og 

bruk av velferdsteknologi, slik at vi frigjør hender og kompetanse til de 

aller sykeste. 

• Flere komplekse brukersaker, større behov for koordinering, og mer jus i 

vedtakene. 



Mine tre viktigste poenger

• Tidlig innsats og mestringskultur

• Avklaring av forventninger ut mot innbyggere og 

samarbeidspartnere

• Utskrivningsklare pasienter
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Hva er viktig for deg - sammen om 
mestring 

Anette Mjelde, etatssjef Friskliv og mestring

Opplæring Helse- og velferdsutvalget
2019–2023

Etat Friskliv og mestring
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Ingeborg Anette Mjelde

• Etatssjef for Friskliv og mestring

• Arbeidserfaring: 

Lederstillinger i kommunal sektor, Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i 

Østfold, Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

• Utdannelse:

Vernepleier, Offentlig rett grunnfag, Administrasjon og økonomi, Master 

i ledelse fra BI
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Utfordringer i Fredrikstadsamfunnet

• Levekårsutfordringer

• Levevaner og livsstilssykdommer

• Lavere levealder og samsykelighet

• Høyt antall unge uføre – sterk årsaksfaktor                                          

psykiske lidelser

• Avbrutte arbeids- og utdanningsløp

• Mangelfull aktivitet og deltagelse

• Kriminalitet og subkulturer
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Den lille     

verdensbyen



Utvikling av faglig tilnærming
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Vårt arbeidsoppdrag og arbeidsarena
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Vårt ansvarsområde:

• Milde og kortvarige problemer

• Kortvarige alvorlige og langvarige mildere problemer 

• Alvorlige langvarige problem

Vår tilgjengelighet:

• Ressursorientering versus 

sykdomsmodell

• Flere lavterskeltiltak uten krav 

om søknad/vedtak

• Dagtid

• Utvidet arbeidstidsordning

• Turnus

• Mobil tlf + oppsøkende tjenester

• Vaktmobil T19 – akutte henvendelser / 

OD mv. Betjent 09 - 21 og 11 - 16 helg/helligdag 

• Kostnadsfrie tjenester

Vår mestringsarena:

• Personens hjem

• Væresteder

• Skoler og 

helsestasjon

• Fritid- arbeids- og 

aktivitetsarenaer

• Treningsarenaer

• Helsehuset

• Fastlege - tannlege

• NAV

• Ansvarsgrupper

• Poliklinikker

• Sykehus og ulike 

institusjoner

• Fengsel og 

kriminalomsorgen
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Brutto 

budsjett

251.782.000



Samfunnsoppdraget – effektmålene

• Livsmestring og medvirkning 

• Delaktighet i skole/arbeid og lokalsamfunn 

• Tidlig innsats – friskere liv

• Samtidighet og samskapning 

• Riktig tildeling av tjenester
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Hva er viktig for deg           Sammen om mestring

Mulighetsrommet
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Slik vil vi ha det – styringsverktøy

• Vår visjon

• Vår faglige filosofi

• Våre 10 etiske prinsipper

• Våre verdier - MERK

• Våre 3 hovedmål

• Våre 8 strategier

• Vår fag- og ledelseskultur                                          

og våre arbeidsmåter

våre
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Hva er viktig for deg –

sammen om livsmestring



NAV-leder Lise Mette Paulsen

08. januar 2020

Opplæring Helse- og velferdsutvalget
2019–2023

NAV
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Presentasjon
• Navn: Lise Mette Paulsen

• Arbeidssted: NAV

• Utdanning: Sosionom, Master i organisasjon og ledelse

• Erfaring: 44 år i kommunen, i sosialtjenesten fra 1994, leder 

sosialtjenesten Øst i 4 år,11 år i NAV
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Hovedstrategier

• Bedre og tettere arbeidsrettet oppfølging av mottakere av AAP, 

kombinere helseforløp med arbeid

• Kvalifisering, øke inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet, 

øke formell kompetanse, hindre utenforskap

• Tettere og mer integrert samarbeid mellom NAV-tjenestene og det 

øvrige hjelpeapparatet i kommunen
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Oppdrag/ansvarsområder

overordnet mål: 

• Legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset 

den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og 

samordnet anvendelse av lovverket

• Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket 

med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme 

overgang til arbeid og aktiv virksomhet.
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Viktigste planverk/lover

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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• Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid»

• NAV-lovens § 1

• Folketrygdlovens § 1-1

• Lov om sosiale tjenester i NAV § 1



Organisering

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

NAV Kontaktsenter

NAV Hjelpemidler

NAV Familie- og 

pensjonsytelser

NAV Kontroll

NAV Klageinstans

NAV Fylke 

med
spesialenheter

NAV-kontor

i kommuner 
og bydeler

NAV Økonomi 

pensjon

NAV Økonomi 

stønad

NAV Økonomiteneste

Arbeids- og velferdsdirektoratet

NAV Arbeid og 

ytelser

Arbeids- og

tjenestelinjen
Ytelseslinjen Økonomilinjen

Partnerskap 

med

kommuner



Organisering NAV Fredrikstad

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Antall årsverk, bruttobudsjett, antall brukere

Kommunalt nettobudsjett / årsverk: 201.130.000 /  99,8

Statlig budsjett / årsverk : 58.810.000 /   95,0 

Statlig tiltaksbudsjett totalt : 145.176.000

Brukere totalt : 8509 (pr. 6.1)

Mottakere AAP : 1743 (pr. 6.1)

Mottakere sosialhjelp : 2167 (2019 – foreløpig), snitt 960 mnd.

Mottakere dagpenger : 922 (pr. 6.1)

Oppfølging sykmeldte : 2508 (pr. 6.1)

Deltagere i kvalifiseringsprogram : 161 (2019 – foreløpig), 119 (jan. 20)

Deltagere i introduksjonsprogram : 201 (jan. 20)

Personer i arbeidsrettede tiltak : 1184 (pr. 6.1, inkl. Hvaler)

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Litt historikk – sosialhjelp

Antall

mottakere

Utbetalt beløp

2004 2861 134 000 000

2009 2287 107 000 000

2010 2187 103 000 000

2013 2470 126 000 000

2015 1995 97 000 000

2016 2102 109 000 000

2017 2065 117 000 000

2018 2056 117 000 000

2019 2167 127.000.000

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Utvikling antall innbyggere

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Sammenligning med andre kommuner

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Vanlige etiske dilemmaer

• Utkastelse/midlertidig botilbud 

• Restanseproblematikk/mister barnehageplass

• Bekymringsmelding om stengt strøm

• Brev om utkastelse fra namsmann

55
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Utfordringer framover

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• 4,3 prosent av de under 44 år mottar uføreytelser, mot 2,7 prosent på landsbasis.

• Det er 24 prosent frafall i videregående skole. 

• Fortsatt lav sysselsettingsgrad, færre arbeidsplasser

• Utenforskap, høy andel innbyggere som ikke er i arbeid, utdanning eller mottar 

pensjon.

• 15 prosent av barn i Fredrikstad kommune lever i lavinntektsfamilier, mot 9,2 prosent 

på landsbasis.  



Mot kommune 3.0

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Innbyggerdialog

• Brukerutvalg etablert 2011, avviklet i 2019

• Satser nå på innbyggerdialog, starter med dialog med brukere under 30 

år i ukene 5 –13

• Skal benytte både spørreskjema og dialog

• Innspill, erfaringer og tilbakemeldinger skal benyttes i videreutvikling av 

tjenestene

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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NAVs kanalstrategi

• Åpningstid timeavtaler kl. 09.00 – 15.00 

• Publikumsmottaket med selvbetjenings-PC’er åpent fra 

kl. 12.00–14.00. Alltid betjent med 3 ansatte fra NAV til å

gi råd og veiledning

• NAV kontaktsenter åpent fra kl. 08.00 – 15.45 (15.00)

• NAV.no åpent 24/7, med tjenesten «skriv til oss»/chat

• Alle ledere tilgjengelig pr. telefon for kontaktsenteret hele arbeidsdagen

• Krisehenvendelser tas i mot hele dagen

• 95% av alle våre brukere er digitale 

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Mine ønsker til politikerne

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• Tenk forebygging og tidlig intervensjon

• Helhetlig innsats overfor utsatte grupper, eks. ungdomshus

• Gratis fritidsaktiviteter/barnehage/SFO til lavinntektsfamilier

• Kunnskap om NAVs tjenester, hva skal NAV levere



Mine 3 viktigste poenger

• Bedre, tidligere og tettere oppfølging 

• Kvalifisering

• Koordinert innsats, helhetlig tilnærming og samordnede tjenester

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Etatssjef Wenche Halvorsen

08. januar 2020

Opplæring Helse- og velferdsutvalget
2019–2023

Etat Hjemmesykepleie
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Presentasjon
• Wenche Halvorsen 

Etatssjef hjemmesykepleie

• Autorisert sykepleier

• Videreutdanning i organisasjon og ledelse, kvalitetsledelse, 

prosjektledelse, coaching, sykepleiefaglig veiledning 

• 9 års sykehuserfaring fra Ullevål sykehus, Menighetssøsterhjemmet, 

Rikshospitalet og Sentralsykehuset i Rogaland

• I dag – 32 års erfaring fra ulike stillinger i Fredrikstad kommune –

fra vaktsykepleier i deltidsstilling til kst kommunaldirektør

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020



Mine tre viktigste poenger

• Tilgang på kompetanse

• Tid til utsatte grupper, som personer med demens og pasienter i livets 

siste fase

• Samskaping og sammenheng

64
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Oppdrag/ansvarsområder – det overordnede målet

• Hjemmesykepleie er et felles begrep for all sykepleie som utføres i pasientens 

hjem

• Ansatte har ansvar for alle typer pasienter, i alle livsfaser og livssituasjoner,  

fra barn til de aller eldste

• Pasienten skal mestre hverdagen i sitt eget hjem så lenge det er forsvarlig og 

ønskelig

• Pasienten skal møtes med en helhetlig tilnærming, der det legges vekt på alle 

faktorer som påvirker helsetilstanden

• Det krever kunnskap om hvordan ulike symptomer påvirker pasienten, og 

hvilke tiltak som skal iverksettes for at pasienten skal leve et så godt liv som 

mulig og unngå at situasjonen forverres
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Viktigste planverk/lover

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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• Et aldersvennlig Norge

• Aktivitet og fellesskap

• Mat og måltider

• Helsehjelp

• Sammenheng og overganger i 

tjenestene



Etatssjef

Wenche Halvorsen

Hjemmesykepleie nord

Nina Waagbø

Team 1 Nord

Mariann Ytterbø

Team 2 Nord

Marit B. Alexandersen

Team 3 Nord

Marianne G. Solbakke

Hjemmesykepleie syd

Anne J. Skauen

Team 1 Syd

Erik Moe

Team 2 Syd

Tonje A. Gjerløw

Team 3 Syd

Stefan P. Lindberg

Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA)

Hege Sand Andersen

+Huset

Solgunn Johansen

Helsestasjon for eldre

Susanne Evensen

Dag og aktivitet

-Dagsenter for eldre

-Sjåfør- og 
vaktmestertjenesten

-Hverdagsrehabilitering

Hjemmesykepleie øst

Heidi Aamodt

Team 1 Øst

Hilde Bjørneseth

Team 2 Øst

Marianne Wulff

Team 3 Øst

Marianne Wulff

Hjemmesykepleie vest

Ragnhild Dahle

Team 1 Vest

Ellen-Marie Solberg

Team 2 Vest

Eva V. Thøring

Team 3 Vest

Lillian Kildebo

Medisinske tjenester

Atle Grønneberg

Fellestjenester MT

Lise Vissås

Legevakt

Inger Marie Moksnes

Akuttavdelingen

Hanne Holmgren 
Kornsæther

Rehabiliteringsavdelingen

Anne Grethe Tønnesen

Overgrepsmottak

Ann Helen K. Lomsdalen

Natt og trygghetspatruljen

Anne-Britt Gustavssen 
Sande

Ressursenhet

Nina Waagbø

Team 1

Stine Eide

Team 2

Sølvi Svendsen

Fagkoordinator

Fagkoordinator demens

Fagkoordinator kreft

Etat Hjemmesykepleie 2020



Nøkkeltall
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• Antall medarbeidere: 865

• Antall årsverk: 548

• Årsbudsjett i 2020: brutto 576 mill (netto 473mill)

• Antall tjenestemottagere: 1737

• Utskrivning til hjemmet fra SØ, Fredrikstad korttidssenter, 

Akuttavdelingen og Rehabiliteringsavdelingen: 

125 pasienter pr 14 dager



Heltid

• 48 % helsefagarbeidere

• 48 % høgskole 

(sykepleier/ 

vernepleiere/ergoterap.)

• Leger

• Merkantil

• Studenter

• Assistenter



Utvikling sykefravær 2018-2019 Mål: 10%



Budsjett 2020

Tall i tusen kroner Justert budsjett 2019 Budsjett 2020

Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto

Stab hjemmesykepleie

8 096 6 593 1 503 5 860 6 810 - 950

Hjemmesykepleie nord

56 594 4 464 52 130 60 855 4 797 56 058

Hjemmesykepleie syd

92 272 10 293 81 979 98 240 9 785 88 455

Hjemmesykepleie øst

69 139 4 667 64 472 73 265 4 924 68 341

Hjemmesykepleie vest

72 703 4 867 67 836 82 304 3 868 78 436

Ressursenhet

38 951 33 202 5 749 43 271 37 340 5 931

Medisinsk beh og rehab

201 545 33 804 167 741 212 511 35 785 176 726

Netto ramme 539 300 97 890 441 410 576 306 103 309 472 997



• 1737 innskrevne pasienter

• 1150 > 75 år

• 587 < 75 år

• 1207 pasienter med ADL-score på hukommelse >=3. 

• 261 pasienter >3 (score 4 eller 5).

• Av disse har 126 pasienter demensdiagnose

Gjennomsnittsalder 77 år



Hjemmetid, hjemmebehandling og 

hjemmedød

Behov for hyppig og tett kommunikasjon mellom 

involverte hjelpere. Ofte ressurskrevende 

situasjoner med tett medisinsk oppfølging, 

langvarige stell, medisinskteknisk utstyr, avanserte 

sykepleieprosedyrer. 

Behov for psykisk og praktisk støtte og informasjon. 

Familier i krise 

Gode kommunikative ferdigheter. 

Hyppige medisinendringer 



Hvorfor er kontinuitet viktig?

Helhetlig pasientforløp
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• Reduserer kostnader

• Økt overlevelse

• Bedre helse og livskvalitet

• Bedre forebygging

• Bedre kvalitet

• Mer fornøyde pasienter

• Mer fornøyde medarbeidere

• Reduserer antall innleggelser og kontakter med 

spesialisthelsetjenesten
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TRINN

1

TRINN

2

TRINN

3

TRINN

4

Privat bolig/senterleilighet med punktvise tjenester

Kostn.pr bruker: 133, Årsverk pr bruker: 0,16

Maks-min 103-196

Omsorgsbolig med punktvise tjenester

Kostn.pr bruker: 120, Årsverk pr bruker: 0,14 

Maks-min 67-233

Omsorgsbolig med trygghetsbemanning dag og kveld

Kostn.pr bruker: 225, Årsverk pr bruker: 0,25

Maks-min 211-239  

Omsorgsbolig med trygghetsbemanning hele døgnet

Kostn.pr bruker: 326, Årsverk pr buker: 0,39

Maks-min kostn pr bruker 204-448

BOLIGTRAPP ETAT HJEMMESYKEPLEIE

TRINN 2

 Faunsvei 1,8,10,12                                                     

30 boliger

 Smedbakken

16 boliger

 Grønlien

21 boliger

 Slevik

12 boliger

 Manstad

12 boliger

 Holmen eldresenter

25 boliger

 Glemmengata 6

17 boliger

 Prestegårdsjordet

14 boliger

TRINN 3

 Lerkeveien 4 og 6

24 boliger

 Smertulia

 24 boliger

TRINN 4

 Østsiden eldresenter

36 boliger

 Borgarveien 3

28 boliger

 Fjeldberg omsorgsbolig

28 boliger



2014 2015 2016 2017 2018 2019

DAGSENTER

Innskrevet pr. 31.12. 162
171 188 179 199 214

Kvinner 117
132 140 138 149 160

Menn 45
39 48 41 50 54

Snitt alder 85
84 84 85 83 84

90 år og over 40
41 40 32 43 52

Antall dager %

1 dag 51
39 39 41 45 49

2 dager 42
48 51 48 45 39

3 dager el. Flere 7
13 10 11 10 12
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Aktivitet/dagsenter for eldre

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

+ 35 pasienter som 

mottar ambulerende 

dagtilbud for 

personer med 

demens



Vanlige etiske dilemmaer

•Ressurskrevende 1:1(2) pasienter

•Personer med demens – allerede høyt antall, som blir 

høyere

•Prioritering av tid på ansattes pasientlister (ingen 

ledig listekapasitet)

•Mål om at alle skal bo hjemme lengst mulig vs

kapasitet
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• I løpet av de neste 20 årene vil antall personer over 80 år øke med 

rundt 4000. Dette berører mange av våre tjenester.

• Med økende folketall fra 2017-2040: Dersom vi opprettholder samme 

dekningsgrad som i 2017 (16,2 %): Vi må ha 1265 plasser i 2040 (mer 

enn en dobling på drøye 20 år). 

• Dersom vi opprettholder dagens 576 plasser, så vil dekningsgraden 

falle til 7,4 % i 2040.

• Listekapasitet for fastleger og hjemmesykepleien – «Alle skal bo 

hjemme» 

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Utfordringer framover



• Høye forventninger til helse-og omsorgstjenestene i befolkningen

• Endrede og økte behov for tjenester

• Tjenester til hjemmeboende personer med demens

• Utnytter ikke teknologi i stor nok grad for å oppnå smartere helsetjenester – digital 

kompetanse 

• Sikre helhetlige tjenester til rett tid med riktig kompetanse

• Rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse

• «Helgeknuten» behov for kompetanse 24/7 – 7 dager i uken

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Utfordringer framover



Samhandling og oppgaveoverføring

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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• Samhandlingsreformen

• Nye oppgaver til kommunen

• Kompetansebehov

• Skal sykere pasienter 

håndteres i hjemmet, må 

kompetanse og tid 

prioriteres.



Mot kommune 3.0

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Mine ønsker til politikerne

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• Tenk helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon

• Samtidig med ivaretakelse av skrøpelige hjemmeboende eldre

• Styrking av hjemmetjenester og etablering av boliger med døgnomsorg

• Det kan være mulig å tenke at flere eldre tar ansvar for boligen i 

alderdommen

• «Å vokse smartere» vil kreve helhetlig tilnærming og et tett samarbeid 

mellom politikk og administrasjon



Mine tre viktigste poenger

• Attraktiv kommune som legger til rette for gode arbeidsplasser med 

konkurransedyktige lønnsbetingelser, med mulighet for 

videreutdanning. Dette bidrar til at vi tiltrekker oss nødvendig 

kompetanse, som må utvikles slik at vi kan gi nødvendige og 

tilstrekkelige tjenester med god kvalitet

• Prioritere personer med demens – tid til oppfølging både av pasient og 

pårørende. Kan være hjemme lenger.

• Sammen skape de nye tjenestene i Helse og velferd hvor 

innbyggerdialog og forventningsavklaringer/forståelse blir avgjørende.
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Takk for oppmerksomheten

#Hva er viktig for deg 

#Sammen om mestring

#Nyskapingsåret 2020

8

4



Etat Tjenester til funksjonshemmede – konst. Etatsjef Brita Brynildsrud

08. januar 2020

Opplæring Helse- og velferdsutvalget
2019–2023

Etat Tjenester til funksjonshemmede

8

5
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Presentasjon
• Navn: Brita Brynildsrud, NY etatsjef:  Jon Levnang 1 mars

• Arbeidssted: TTF 

• Utdanning: master organisasjon og ledelse, vernepleier, helserett, 

psykisk helsearbeider

• Erfaring: mange års arbeidserfaring innen tjenesten

• Engasjement: brukersikkerhet, mestring, leve livet på flere arenaer, 

tidlig innsats for familier, rettsikkerhet, faglig forsvarlige tjenester 

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020



Organisering:
Avlastning: 4 avdelinger ( 3 i 

institusjon + 1 utenfor institusjon)

BO: 3 virksomheter, TTF syd/vest, 

TTF nord og TTF øst

Arbeid/ aktivitet:  2 avdelinger –

flere «satelitter»

Ressursenhet

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020



Endring fra 1.3.2020: ny etatssjef Jon E: Levnang. Det er ikke tilsatt ny leder i Ressursenheten, da virksomheten er under evaluering om videre drift



Oppdrag/ansvarsområder

• Avlastning på døgn og timer , brukers hjem, 

og i grupper, helsehjelp i hjemmet til alvorlig 

syke, «SFO- tilbud etter skoletid 

• Arbeid / aktivitet – tilpasset dagtilbud

• Botjenester, bofellesskap og Mobile team

• Koordinatoroppdrag : 150 

• Private kjøp

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020



Antall årsverk:  700 + 38

Bruttobudsjett:  436 mill

Antall brukere:  500  fra 0 – 75 år (156 i bofellesskap, 

150 brukere (Mobile team) Arbeid/Aktivitet: 86  Avlastning: 100 + 

80

Snittalder avlastning: 14 år (100 oppdrag privat, 80 i 

institusjon) 33% innvandrerbakgrunn)

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020



Viktigste planverk/lover

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Vanlige etiske dilemmaer

• Felles løsninger vs individuelle behov 

• Voksen i alder men fungerer kognitivt på tidlig trinn  i normalutviklingen, 

retten til selvbestemmelse

• Retten til å bestemme selv vs paternalisme

• Sammensetning av brukere i bofellesskap, i grupper på 

dagtilbud/arbeid og i avlastning
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Utfordringer framover

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• I løpet av de neste 20 årene vil antall personer over 80 år øke med 

rundt 4000. Dette berører mange av våre tjenester. Gjelder også for 

utviklingshemmede

• Kostnadskrevende tjeneste; stor andel på kveld og natt , mange 

addresser/spredte tjenester utfordrer kapasiteten / effektiv drift

• Personell kostnader HMS, kap. 9

• Boligtrapp og tjenestetrapp – har noen mangler



• Ikke nok fokus på forebygging og tidlig innsats slik at innbyggerne i 

større grad kan ta i bruk egne ressurser

• «Høye forventninger til helse-og omsorgstjenestene

• Endrede og økte behov for tjenester

• Mangler i «mestringstrappen»

• Sikre helhetlige tjenester til rett tid

• Sikre riktig saksbehandling og tildeling av tjenester og 

vedtakspraksis

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Utfordringer framover



Mot kommune 3.0

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020
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Mine ønsker til politikerne

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• Mobile team: tidlig innsats i boligtrappen

• Færre lokasjoner avlastning og dagtilbud

• Styrke pårørendearbeid – søsken, tidlig innsats

• Furutun, et kompetansesenter for barn og unge og deres familier? 

Folkehelseperpektiv – Nærhet til marka, turløyper, terapibasseng



Mine tre viktigste poenger

• Styrke avlastningstjenester (pårørendearbeid) for barn og unge ved å 

samle institusjonsavlastningen på Furutun (fra fem til en adresse ), 

bruke ressurser mer effektivt faglig og ressursmessig – minske 

transportutgifter

• Arbeid / aktivitet : samles i to lokasjoner, uhensiktsmessig 

bygningsmasse i dag, et på østsiden og et på vestsiden 

• Styrke muligheter for å leve livet på flere arenaer –eks.  dagtilbud, 

Viuno, FASVO, fritidstilbud
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Virksomhetsleder for mat, vaskeri og praktisk bistand Ronny Kløvfjell

08. januar 2020

Opplæring Helse- og velferdsutvalget
2019–2023

Virksomhet Mat, vaskeri og 
praktisk bistand

9

9
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Presentasjon
• Navn: Ronny Kløvfjell

• Arbeidssted: Mat, vaskeri og praktisk bistand

• Utdanning: Kostøkonom

• Erfaring: Kokk, kjøkkensjef, virksomhetsleder

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020



Oppdrag/ansvarsområder

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

• Kjøkkentjenesten har som oppgave å sørge for at alle 

brukere av kjøkkentjenesten i Fredrikstad kommune får 

god og næringsrik mat.

• Vaskeriet skal sørge for at beboere, hjemmeboende og 

ansatte får vasket tøye etter gjeldende lover og forskrifter. 

Dette skal gjøres så pent, raskt og effektivt som mulig.

• Praktisk bistand skal kompensere for egen mestring i å 

klare dagliglivets praktiske gjøremål hjemmet. Tjenesten 

skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig.



• Retningslinjer fra Statens 

ernæringsråd

• Leve hele livet

• Plan for mat og ernæring

• Plastplan
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Viktigste planverk/lover
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Organisering

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

Leder

Kommunekjøkken
Service

kjøkken

9 stk.

Kantiner

9 stk.

Vaskeriet Praktisk bistand

Merkantil

Antall årsverk
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Kjøkken

• Lager ca. 1000 middager pr. 

dag

• 400 brukere av mat til 

hjemmeboende

• Selger mat for 23 millioner, 

catering står for 4,8 millioner 

• 9 kantiner 

• 9 servicekjøkken med 

faglærte kokker
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Vaskeriet

• Nytt vaskeri i 2018

• Vasker ca. 2 tonn pr. dag

• Moderne industrivaskeri med 

vaskerør.

• Etter sortering kan en få tøye 

ferdig vasket og tørket uten 

håndtering. Det er 

helautomatisk.
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• Er et barrierervaskeri som er 

medlem i Vaskeritilsynet

• Har mulighet for å vaske for 

andre kommuner 

• Er foreløpig det eneste 

kommunale vaskeri som bruker 

moderne vasketeknologi 

• Mye besøkt fra andre kommuner
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Vaskeriet



Tjenestebeskrivelse

Rengjøring; gulvvask, støvsuging, risting av 

matter (ikke tepper) og støvtørking

Utføres normalt x 1 per måned.

Rengjøring utføres i rom som er i daglig bruk av 

tjenestemottaker, herunder stue, kjøkken, bad, 

toalett, soverom og entre. Hjelp til oppvask.

Vindusvask utføres normalt 1 gang per år, 

fortrinnsvis om våren.

Det avsettes som hovedregel en øvre grense på 

2 timer per husvask.
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Praktisk bistand
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• Praktisk bistand har. ca. 1150 

brukere

• Tjenesten er modernisert mye siden 

2013

1. Felles oppmøtested

2. Tjeneste biler

3. LMP – automatisk fakturering

4. Kan kjøre 2 til boliger det passer 

for, vasketeam.

Personlig assistent under 32 timer er i 

Fredrikstad kommune lagt til avdeling praktisk 

bistand. Det brukes ca. 2 årsverk pr. 1.1 2020
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Pris praktisk bistand

 

Husstandens inntekt  Pris 2019  Pris 2020  Maks. sats pr. mnd.2)  

Under 2G        2111)          2181)   2181)   

2 - 3 G            236             243   977  

3 - 4 G            360             371   1 855  

Over 4G            478             493   2 464  

Note:  1) For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid maksimalsats per måned,                      

fastsatt av staten. Det tas forbehold om endring av satsene i desember  
  2) Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for                      

brukere i inntektskategori 2-3 G og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.  
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• Må redusere med flere årsverk for å kunne komme i økonomisk 

balanse. 

• Satse på praktisk bistand

o Burde være mulig å kunne kjøpe  enkle vaktmestertjenester 

o Snømåking, klippe plen, skifte lyspærer, gå tur sammen med, osv.?

Opplæring helse- og velferdsutvalget 8. januar 2020

111

Utfordringer framover


