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Fremtidens etat omsorgssentre  
 
Vi har flere sykehjemsbygg i Fredrikstad kommune. Omsorgssentrene er sykehjemsplasser 
i hovedsak for personer med demens og somatisk syke og omsorgsboliger tilknyttet service 
og bemanning. 
Alle våre omsorgssentre har flerbruksareal som benyttes av idrettsforeninger, lag og 
organisasjoner. I tillegg har alle byggene frisørsalong, hudpleie og fotterapeut, restaurant og 
butikk. Byggene er hensiktsmessig utformet som er lett å orientere seg i og innbyr til enkle 
arbeidsprosesser. Byggene er et av knutepunktene i lokalsamfunnet. 
 
Vi har personell som jobber direkte med beboerne og innehar den kompetansen vi trenger 
innen demens, klinisk sykepleie, rus og psykiatri.  
Alle våre ansatte har 100% stillinger og vi har rekruttert rett kompetanse. 
Hos oss jobber blant annet sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og 
servicearbeidere. Vi har fokus på måltider og hyggelige sosiale samlinger. Kultur- og 
1aktivitetstiltak er også godt etablert i samarbeid med lokalmiljøet. Vi drar ofte på turer i 
bussene våre. 
 
Frivilligsentralen har en filial i etat omsorgssentre hvor frivillige administreres og forvaltes. Vi 
samarbeider med utdanningsinstitusjoner og næringsvirksomheter i lokalmiljøet. 
 
Brukere og pårørende er viktige bidragsytere for at tjenestene som gis skal bli best mulig.  
Når vi får en ny beboer til ett av våre omsorgssentre markerer vi dette med nettverkstreff 
hvor vi inviterer beboerens familie, nettverk, nye naboer og bistandsytere. 
 
Vi har tatt i bruk velferdsteknologi og har vurdert alle etiske utfordringer knyttet til dette. 
Når vi journalfører leser vi inn det vi vil dokumentere og det omgjøres til tekst i journalen. 
 
Velkommen som beboer, besøkende og ansatt i etat omsorgssentre! 
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1.Kjerneoppgaver  
 
Virksomhet omsorgssentre vest, Gressvik sykehjem yter tjenester innenfor følgende område: 
Langtidsopphold på somatiske avdelinger. Dette innebærer omsorg, pleie, behandling, palliasjon, 
terminal pleie og sosial stimuli/individuell aktivitet. 
Onsøyheimen hørte inn under omsorgssentre vest, men ble lagt ned juni 2015. Deretter revet i 
2017. Nytt sykehjem er under planlegging. 

 

 
 
 

2.Organisering 
 

Organisasjonskart for virksomhet omsorgssentre vest- Gressvik sykehjem. 
 
Sykehjemmet har 63 beboere. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Virksomhetsleder

1 årsverk

Avdeling Floa

Avdelingssykepleier

21 beboere

17,70 årsverk

Avdeling Bure

Avdelingssykepleier

21 beboere

15,82 årsverk

Avdeling Galoppen

Avdelingssykepleier

21 beboere

15,82 årsverk

Førstesekretær

0,9 årsverk
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1.1 Endringer som gjelder den enkelte virksomhet 
 
Organisatoriske endringer : Ingen 
 
 

 
 

2. Endrede styringssignaler/rammebetingelser 
Det foreligger få nye og/eller endrede styringssignaler og rammebetingelser som berører etat 
Omsorgssentre/virksomheten 
Men viktige føringer for etat omsorgssentre gis bl.a. i: 

 Kvalitetsreformen Leve hele livet 
o Behovet for god mat og måltider 
o Behovet for aktivitet og fellesskap 
o Behovet for helsehjelp 
o Behovet for sammenheng i tjenestene 

 Omsorgsplan 2015 – 2020 
o Individuelt tilpassede tjenester 
o Rett kompetanse 
o Finansieringsordninger 
o Vurderer lovfestet rett til heldøgnsomsorg 

 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten 
Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 
omsorgslovgivningen etterleves. 

o Plikten til å planlegge 
o Plikten til å gjennomføre 
o Plikten til å evaluere 
o Plikten til å korrigere 

 Kommunedelplan 2016 – 2027 - Helse og velferd 

 Fredrikstad kommunes tjenestebeskrivelser 

 Fredrikstad kommunes kvalitets- og verdighetsgaranti 
 

4. Prioriterte områder 
 
Kommunedelplan helse og velferd legger føringer for periodens satsinger og prioriterte områder. 
Satsingsområdene i seksjonens HP 2018 – 2021 er felles for seksjonens etater og virksomheter og 
er avgjørende for tjenestekvaliteten: 
 

 Helsefremming, forebygging og rehabilitering 

 Pasient- og brukersikker kommune 

 Eldreomsorg og demens 

 Boligsosialt arbeid 

 Velferdsteknologi og e-helse 

 Frivillighet og samskaping 

 Bosetting og integrering av flyktninger 

 Samhandlingsreformen 

 Heltidskultur og kompetanseutvikling 
 
 
Etat omsorgssentre/virksomheten  skal: 

 Utvikle et mest mulig likeverdig tilbud til brukere av heldøgns bo- og omsorgstilbud, 

 Bidra til utvikling og spredning av beste praksis på området 
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 Sterkt fokus på botilbud, trivsel og hjem-funksjoner i heldøgnstilbudet, herunder medvirkning 
fra frivillige. 

 Gi individuell behandling der brukeren bor 

 Sørge for at bruker- og pasientsikkerhet ivaretas 
 

Etatens/virksomhetens utfordringer fremover: 

 Rekruttere og beholde kompetanse 

 Samarbeid med andre interne og eksterne parter 

 Heltidskultur 

 Legge til rette for kompetanseheving 
 

Etaten/virksomheten har følgende prioriterte satsingsområder: 

 God økonomisk styring – gode måleindikatorer, riktig tjenestedata 

 Nødvendig helsehjelp utfra nye tjenestebeskrivelser 

 Innovasjon og velferdsteknologi. 

 Kvalitet og pasientsikkerhet – dokumentasjon 

 Aktiv omsorg 

 Frivillighet 

 Brukermedvirkning 

 

5. Målkort 
Fredrikstad kompasset inneholder kvalitetsindikatorer til virksomheten. 

 

6.Mål og strategier i planperioden 
 
Etatens hovedsatsningsområde er: 
Forbedringsarbeid i en etat som gir tjenester av god kvalitet: 

- Pasientsikkerhet 

- Dokumentasjon: tiltaksplaner og nok og riktig brukerdata 

- Individbasert omsorg basert på brukermedvirkning 

 
Målsetting Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

Målsetting 1: 
Innbyggerne har 
mulighet for et 
selvstendig og 
verdig liv  
 

Strategi 1.1 
Brukermedvirkning og 
tydelige 
forventningsavklaringer 
 Følge opp 

verdighetsgarantien 

 Økt fokus på individuell 
tilrettelegging av 
tjenestetilbudet 
gjennom spørsmålet 
«Hva er viktig      for 
deg?». Det skal være 
grunnleggende i all 
tjenesteyting 

 

1.1.1 
Alle måltider serveres på 
en appetittvekkende 
måte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 
Ansatte har kunnskap 
om bruk av VIPS – 
individbasert omsorg. Og 
bruker VIPS-møter i 
systematisk oppfølging 
av enkelt pasienter. 
1.1.3 
Hva er viktig for deg? 
Dagen markeres og 

 
Alle tre avdelinger får 
utdelt 2 ganger i uka 
pynt til maten som 
persille, dill, agurker 
tomat m.m- maten skal 
pyntes for å se mer 
innbydene ut 
 
 
 
 
 
 
Det skal avholdes 
VIPS møter minimum 
2 stk i måneden pr 
avdeling. 
 
 
 
Daglig skal dette være 
fokus, slik at beboer 
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følges opp på 
Pasientsikkerhetstavlene
. 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4 
Trivselsplakat tas i bruk i 
enkelte avdelinger. 
Evalueres for evt videre 
utrulling. 
1.1.5 
Alle beboere får tilbud 
om friskluft hver dag. 
1.1.6 
Alle beboere har aktive 
og oppdaterte 
tiltaksplaner. 

blir sett og hørt. Dagen 
skal markeres- 6 juni 
med ekstra 
oppmerksomhet rundt 
emnet. På 
risikotavlene i hver 
avdeling skal det stå, 
hva som er viktig for 
den enkelte, passe på 
og oppdatere ønsker. 
 
Avdeling Bure har tatt i 
bruk Trivselsplakat 
 
 
 
Dette skal tilstrebes. 
 
 
Alle beboere har dette 
i dag og det skal 
fortsette. 

 Strategi 1.2 Pårørende 
er en ressurs og viktig 
samarbeidspart 

 Utprøve brukerråd og 
strukturerte allmøter på 
sykehjemmene. 

 

1.2.1 
Pårørende informeres og 
deltar i utarbeidelse av 
tiltaksplaner. 
 
1.2.2 
Det gjennomføres 
pasient- og 
pårørendesamtaler hvert 
år. I samtalen avklares 
hvordan pårørende kan 
brukes som en ressurs. 
1.2.3 
Pårørendeskole for 
pårørende til personer 
med demens 
videreføres. 
 
1.2.4 
Det etableres 
brukerråd/allmøter i alle 
virksomheter, etter egen 
struktur. Evaluering 
følges opp av Høgskolen 

 
Det har blitt bedre, 
men fortsatt stort 
fokus. 
 
 
Fokus på dette også i 
2018. 
Viktig å få fram 
tydeligere hva 
pårørende kan bidra 
med 
 
Ansatte har 
informasjonsplikt-dele 
ut 
informasjonsmateriell 
som er tilgjengelig. 
 
Virksomheten skal 
avholde 2 allmøter. 
Foreløpige datoer er: 
24.april og 
13.november 

 Strategi 1.3 
Helsefremmende arbeid 
og hverdagsmestring er 
grunnlaget i all 
tjenesteyting 

 Planlegge og utrede en 
økning av 
dagaktivitetstilbudet 
fram mot 2020. 

1.3.1 
Alle med mistanke om 
demens utredes og 
diagnostiseres. 
1.3.2 
Sluttfører prosjektet 
Oppfølging etter 
demensdiagnose 
Gjennomfører tiltak utfra 
modellen. 
 
1.3.3 

 
Alle ansatte i 
avdelingene må bli 
oppmerksomme på 
dette. 
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Vurdere økning i 
dagtilbud for personer 
med demens. 

 Strategi 1.4 Redusere 
levekårsforskjeller 
 

1.4.1 
Alle avdelinger tilbyr 
arbeids- og 
språkpraksisplass 

Alle tre avdelinger er 
positive til å ta i mot 
språkpraksiselever, 
og/eller arbeidspraksis 

Målsetting 2: 
Alle bor trygt, i 
egnet bolig  
 

Strategi 2.1 De som har 
behov, får bistand til å 
mestre boforholdet 
 

2.1.1 
Velferdsteknologi tas i 
bruk i sykehjemmene. 
(egen plan følges) 
2.1.2 
Ved utforming av 
tiltaksplaner fokuseres 
det på pasientens 
ressurser. 

 
E-rom installeres på 
alle 3 vaktrom i 
virksomheten. 
 
Det må jobbes mer 
med og få fram alle 
ressurser 

 Strategi 2.2 Utvikle 
differensierte botilbud 
 Utarbeide plan for 

heldøgns 
omsorgsplasser 2017 – 
2030/2040, for 
rehabilitering og 
utbygging av 
sykehjemsplasser. 

 Dekningsgrad og 
differensieringen av 
plasser i sykehjem 
vurderes kontinuerlig 
for tilpassing til 
endrede behov og nye 
brukergrupper. 

 Differensierte plasser 
for personer med 
dobbeltdiagnose 
(alderspsykiatri, 
demens, rus) 
planlegges på fase II 
Østsiden sykehjem 
2019. 

 Det prosjekteres nytt 
sykehjem i Onsøy med 
planlagt byggestart 
januar 2019.  

2.2.1 
Igangsette og fullføre 
byggetrinn 2 på 
Østsiden sykehjem. 
Delta i brukergrupper. 
2.2.2 
Igangsette bygging av 
Onsøy sykehjem på 
tomten til Onsøyheimen. 
Delta i brukergrupper. 
 
 
 
2.2.3. 
Delta i arbeidet med å 
utarbeide plan og 
igangsette rehabilitering 
av flere heldøgns bo- og 
omsorgsplasser. Delta i 
arbeidsgruppe. 

 
 
 
 
 
 
Virksomheten er veldig 
positiv til dette. 
Virksomhetsleder er 
med i prosjektgruppe. 

 Strategi 2.3 Redusere 
levekårsforskjeller 
mellom geografiske 
områder, utvikle levende 
lokalsamfunn og gode 
møteplasser 
 

2.3.1 
Lokalsamfunnene 
inviteres til å ta i bruk 
sykehjemmene for å 
skape levende og åpne 
sykehjem. 

 
Gressvik 
venneforening bruker 
sykehjemmet hver 
måned. Lions er 
invitert til å bruke 
sykehjemmet i 2018 

Målsetting 3: 
Helse- og 
velferdstjeneste
n er likeverdige, 
trygge og 
effektive 
 

Strategi 3.1 Innovasjon 
og tjenesteutvikling 
 Videreutvikle 

Fredrikstad til et 
demensvennlig 
samfunn.  

 Undervisning av 
befolkningen i 
Demensvennlig 
samfunn videreføres 

 Implementere 
anbefalte resultater fra 

3.1.1 
Alle avdelinger bruker 
pasientsikkerhetstavler: 
risikotavler/oppgavetavle 
 
 
3.1.2 
To avdelinger piloterer 
forbedringstavler - videre 
utrulling.  
 

 
Alle tre avdelinger har 
stort fokus på 
pasientsikkerhetstavler
, tavlemøter og 
oppgavetavler. 
 
Avdeling Galoppen 
skal være i pilot her. 
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modellen som utvikles 
i det nasjonale 
prosjektet Oppfølging 
etter demensdiagnose. 

Prosjektet avsluttes i 
mai 2018 og modellen 
planlegges innført etter 
dette. 

 

3.1.3 
Brukerdata i Gerica 
utvikles. 
3.1.4 
ABF modellen utvikles 
videre i etaten. 
3.1.5 
Det søkes om 
prosjektmidler til 
igangsetting av minimum 
ett utviklingsprosjekt 
hvert år. 
3.1.6 
Demensvennlig samfunn 
vil i 2018 ha fokus på 
undervisnings på 
treningssentre. 
3.1.7 
Modellen Oppfølging 
etter demensdiagnose 
implementeres i 
Demensteamet. 

 
Fokus på riktig ADL 
skår. 
 
Virksomheten ser 
positivt på dette 

 Strategi 3.2 Nok ansatte 
med riktig kompetanse i 
hele stillinger  
 Gjennomføre 

heltidssatsing, i 
samarbeid mellom 
ledere, 
ansatte/tillitsvalgte og 

politikere. 

3.2.1 
Alle HMS grupper 
vurderer tiltak i egen 
virksomhet for å øke 
heltidsstillinger. 
 
 
 
 
3.2.2 
Turnusmodeller prøves 
ut med tanke på 
heltidssatsing. 

 
Dette tas i HMS 
gruppa. Alle avdelinger 
har fokus på dette. 
Avdeling Galoppen har 
ekstra stort fokus på 
dette og har tett dialig 
med Anita Bolghaug. 
 
 
En avdelingsleder har 
vært på kurs i 
ønsketurnus og vil 
etter hvert se videre på 
det. 
Virksomhetsleder har 
meldt inn at avdeling 
Galoppen kan prøve 
forskjellige turnuser 
når det er aktuelt 
En annen 
avdelingslder har vært 
på samling om heltids- 
og budsjettmodellen. 
Kan være aktuelt og 
prøve ut noe lignende. 

 Strategi 3.3 Aktivt 
samarbeid med frivillig 
sektor  
 Rekruttering og arbeid 

med å beholde frivillige 
er et satsingsområde 
innenfor alle 
tjenesteområder. 

 

3.3.1 
Beboere får tilbud om 
sykkelturer med 
Rickshaw sykkel. 
Frivillige rekrutteres som 
syklister. 
 
3.3.2 
Demensteamet 
samarbeider med 
Demensforeningen om 

 
Det har vært vanskelig 
å få frivillige til å sykle. 
Men det jobbes videre 
med- da dette er veldig 
positivt for beboerne. 
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TorsdagsTUR og 
pårørendeskole. 
3.3.3 
Det jobbes med 
rekruttering av frivillige i 
samarbeid med 
Frivilligsentralen. 
3.3.4 
 
 
 
Nettverkskartlegging 
prøves ut for å rekruttere 
nettverket som frivillige 
til å besøke beboerne. 
3.3.5 
Tidligere ansatte, nå 
pensjonister inviteres til 
samling i hensikt å 
rekruttere til frivillige 
tjenester. 
 

 
 
Når det kommer noen 
til virksomheten som 
ønsker å være frivillig 
er virksomheten positiv 
til dette og henviser 
videre til aktiv omsorg, 
Monica 
 
 
 
 
 
 
Jobbes med i 
avdelingene om dette 
kan være aktuelt- om 
vi har pensjonister. 

 Strategi 3.4 
Brukererfaringer benyttes 
i forbedring og utvikling 
av tjenestetilbudene  
 Prøve ut metodikken i 

pasientens fotspor for å 
avdekke 
forbedringsområder i 
tjenestetilbudet.      
Utprøvingen skal skje 
på korttidssenteret. 

 

3.4.1 
Informasjon som gis i 
pasient- og 
pårørendesamtaler 
forbedres. 
 
 
3.4.2 
Utvikling av hjemmeside 
med informasjon om 
hvilke tjenester som gis 
på sykehjem. 
3.4.3 
Metoden i pasientens 
fotspor prøves ut på 
Fredrikstad 
korttidssenter 
 

 
Fokus på 
«Hva er viktig for deg» 
Følge opp 
retningslingjer som er 
der. 
 
 
Det skal være felles for 
sykehjemmene – viktig 
at god informasjon 
kommer fram der. 

 Strategi 3.5 Samordning 
og kontinuitet 
 Gjennomføre 

forprosjekt pasient- og 
brukersikker kommune 
ved: Innføring av 
pasientsikkerhetstavler 
(risiko og 
oppgavetavle) og 
forbedringstavler. 
Opplæring 
gjennomføres som 
læringsnettverk for 
ledere. 
Pasientsikkerhetsvisitte
r prøves ut i ett 
omsorgssenter. 

 

3.5.1 
Alle beboere har en 
primæransvarlig.  
3.5.2 
Primæransvarlige 
synliggjøres med bilde 
på avdelingene. 
 
 
 
 
 
3.5.3 
Metoden 
pasientsikkerhetsvisitter 
prøves ut i 
Omsorgssentre Nord 

 
Fortsatt opprettholde 
dette i avdelingene. 
 
Alle avdelinger skal ha 
dette i 2018. 
Alle tre avdelinger har 
bilder av 
primæransvarlige.  
Floa har faste 
primærpleiere under 
hele oppholdet 
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7.Mål økonomistyring 
 

Kommunens mål Strategier Virksomhetens tiltak 

1. Budsjett i 
balanse 

Tydelig ledelse 
Gode systemer 
 

Alle avdelinger må lese og 
forstå regnskap i Web 
modulen, 
Fredrikstadkompasset og i 
Wisma økonomi. Alle 
rapporterer innen fristen. 
Virksomhetsleder har fokus 
på økonomi gjennomgang 
minst x1 pr måned.  
Vurdere innleie , 
tilretteleggingstilskudd for å 
hindre sykemeldinger- 
risikovurdering i forkant, 
begrense overtid, spare 
vakter og sette der man 
trenger det mest i løpet av 
året. Godt HMS arbeid 
 

2. Gavekonto GA0026- Gave Onsøyheiemen: 62.397,- 
 
 
GA0083- Gave Gressvik sykehjem 37.831,- 
 
GA0104- Arv til Gressvik sykehjem 103.784,- 

Skal stå urørt til nytt 
sykehjem åpner 
 
Bruke noe til velferd for 
beboerne 
Rapporterer hvert halvår til 
advokat hva som er brukt og 
til hva. 

 

8.Personal  
 

Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

1.Tydelig ledelse 

 Alle ledere skal inngå lederavtale 
med sin nærmeste leder.  

 Ledere med personalansvar skal 
delta på obligatoriske LUP 
lederkurs 

1.1 
Virksomhetsledere har inngått 
lederavtale 
 
1.2 
Avdelingsledere, 
virksomhetsledere og etatssjef 
deltar på LUP kurs etter 
individuell plan. Planen 
evalueres ved samtale. 

 
Avdelingssykepleiere 
inngår lederavtale med  
Virksomhetsleder. 
 
Avdelingssykepleiere 
og virksomhetsledere 
er påmeldt samme 
LUP kurs våren 2018. 

2.Riktig kompetanse 

 Ledere skal gjennomføre 
utviklingssamtaler med alle 
medarbeidere.  

 Alle virksomheter skal jobbe med 
kommunens nye etiske prinsipper 
gjennom å involvere ansatte i etisk 
refleksjonsarbeid. 

 Ledere skal ta i bruk tiltak og følge 
opp arbeidet for å nå målet om 
heltid som det normale for driften. 

 

2.1 
Alle ledere lager plan og 
gjennomfører utviklingssamtale 
med sine ansatte, individuelt 
eller i grupper 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Virksomhetsleder 
gjennomfører 
utviklingssamtale med 
førstesekretær. 
Avdelingssykepleiere 
gjennomfører 
utviklingssamtale med 
sine ansatte(lager 
oversikt). 
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2.2 
Alle avdelinger bruker 
refleksjonskort i systematisk 
etisk refleksjonsarbeid. 
 
2.3 
Turnusplaner utarbeides med 
tanke på heltid 

 
Refleksjonskort skal 
systematisk brukes i 
avdelingene. 
 
 
Ved ledighet i stilling er 
det naturlig og se om 
en stilling kan økes. 
Være villig til å prøve 
nye turnuser. 
 

3.Verdiskapende samspill 

 Alle virksomheter skal jobbe med 
utvikling av godt leder- og 
medarbeiderskap, gjennom blant 
annet å sette mål og utforme tiltak 
for oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen 10-
FAKTOR. Minimum skal det settes 
et mål for bevaring og et område 
for forbedring av resultat fra 10-
FAKTOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ledere skal legge til rette for at 
medarbeidere får økt kompetanse 
om hele organisasjonen, og 
ønsker om og muligheter til å ta 
kontakt på tvers. 

 Virksomhetene skal sikre god 
kommunikasjon og 
brukermedvirkning i utviklingen av 
tjenestene, også når det gjelder 
nytenkning og innovasjon. 

 

3.1 
Alle avdelinger igangsetter 
refleksjonsarbeid knyttet til 
minimum en faktor av 10-faktor 
undersøkelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
Ved bruk av skjema 
introduksjon til nyansatte 
informeres alle ansatte om 
organisasjonen. 
3.3. 
Brukermedvirkning er satt 
fokus på. Se mål i tidligere 
målplan. 
 

 
Alle avdelinger og 
HMS gruppa samles  
om 1 Faktor som skal 
være felles jobbing 
fremover. Det er 
Faktor 7 Relevant 
kompetanseheving. 
Her skårer vi som 
mange andre lavt. 
Virksomheten skal ha 
fokus på dette i 
ledermøter og HMS 
møter. 
Videre har avdelingene 
tatt ut 1 Faktor til hver 
som de skårer bedre 
på  
 Floa-Faktor10 
Nytteorientert 
motivasjon 
Bure:Faktor 5 
Mestringsorientert 
ledelse 
Galoppen: Faktor 2 
Mestringstro 
 
 
Alle avdelinger bruker 
skjema introduksjon til 
nyansatte. 
 
 
Skal jobbes med 
 
 
 
 

4.Helsefremmende arbeidsplasser 

 Ledere skal følge opp felles 
føringer for systematisk HMS-
arbeid, med særlig fokus på det 
helsefremmende arbeidet. 

 Alle virksomheter skal sette mål og 
konkretisere tiltak for å følge opp 
intensjonene i IA-avtalen, med 

Se eget kapittel 
4.1 
Alle ansatte med hyppig eller 
systematisk sykefravær følges 
opp særskilt 
 
 

 
 
Alle 
avdelingssykepleiere 
skal ha oversikt over 
de som har hyppig 
fravær, gi de ekstra 
oppfølging i form av en 
samtale eventuelt i 
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spesielt fokus på reduksjon av 
sykefravær. 

samråd med 
virksomhetsleder. 

5.Smidig organisasjon 

 Ledere skal gjøre seg kjent med og 
ta i bruk ulike verktøy og metoder i 
arbeidet med å utvikle en 
innovasjonskultur, og bidra til mer 
innovativt arbeid i 
kommuneorganisasjonen og 
tjenesteytingen. 

 Virksomhetene skal ha fokus på 
innovativ tjenesteyting og 
effektivisering ved hjelp av 
elektroniske arbeidsredskap. 
Ledere må legge til rette for og 
bidra til at ansatte har kompetanse 
til å ta i bruk digitale verktøy. 

5.1 
Forbedringstavle skaper en 
innovasjons kultur i 
avdelingene 
5.2 
Alle ansatte må bruke de 
digitale verktøy som er 
tilgjengelig innenfor deres 
tjenesteområde. 

 
Motivere alle ansatte til 
å komme med ideer til 
forbedring. 
Åpenhetskultur- 
pårørende 
Alle ansatte må 
dokumentere i Gerica, 
rapportere på tiltak i 
tiltaksplanen 

 

8.1 HMS 

 
Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

1. 
Leder skal sørge for at 
virksomhetsplanene ivaretar 
systematisk HMS-arbeid i henhold til 
internkontrollforskriften. 
Rådmannens HMS-system skal 
brukes som verktøy  

1.1 
Alle virksomheter har utarbeidet 
virksomhetsplaner hvor også 
HMS arbeidet beskrives. 

 
HMS arbeidet er 
systematisk og 
beskrevet i HMS 
aktivitetsplan – se 
vedlegg 

2. 
Alle virksomheter skal sørge for 
opplæring og medvirkning av alle 
aktører i det systematiske HMS-
arbeidet. Kompetanse skal 
vedlikeholdes. 
Det skal spesielt legges vekt på 
arbeidsmiljøopplæring av leder i 
sammenheng med LUP og HMS-
gruppens deltagelse på rådmannens 
overordnede HMS-dag 2018. 
 

2.1 
Alle ledere skal hvert femte år 
gjennomføre HMS opplæring. 
 
2.2 
Verneombud og tillitsvalgte har 
gjennomgått nødvendige kurs. 
 
 
2.3 
Alle HMS grupper deltar på 
HMS dagen 2018. 

 
Neste år skal alle ledere 
på offriskningskurs i 
HMS arbeid 
 
Verneombud har har 
HMS kurs, tillitsvalgte 
har grunnpakker 
gjennom fagforeninger. 
 
17 april er satt av til 
dette. 

3. 
Alle aktører i virksomhetens HMS-
arbeid skal jobbe videre med kildene 
til nærvær.  
 

3.1 
Arbeidsmiljø er et at tiltakene 
HMS gruppene jobber med. 

 
Beholde den gode tonen 
på jobb. Hjelpe 
hverandre i arbeidet i 
avdelingene og rose 
hverandre. Løfte 
hverandre fram og få til 
små feiringer. 

4. 
Alle aktører i virksomhetens HMS-
arbeid bidrar til aktive og 
kompetente HMS-grupper. 

4.1 
Det gjennomføres faste HMS 
møter 
4.2 
Alle deltakere er kjent med sin 
rolle og må aktivt bidra i 
arbeidet. 

 
HMS møter x1 pr 
måned- faste oppsatte 
møter i plan. 
Kan bli bedre til å 
formidle til alle 
avdelinger og ikke bare 
der man selv jobber 
(Tillitsvalgte og 
verneombud) 
 

http://riskmanager/hms/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/hms/Opplring%20HMS/LEDEROPPL%C3%86RING,%20HMS.docx&action=default
http://riskmanager/hms/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/hms/HMSgrupper/N%C3%A6rv%C3%A6rets%20kilder%20presentasjon%20fra%20HMS-dag%202016.pptx&action=default
http://riskmanager/hms/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/hms/HMSgrupper/N%C3%A6rv%C3%A6rets%20kilder%20presentasjon%20fra%20HMS-dag%202016.pptx&action=default
http://riskmanager/hms/SitePages/HMS-Grupper.aspx
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5. 
Alle aktører i virksomhetens HMS-
arbeid bidrar til åpenhet for å 
fremme god forbedrings-, avviks- og 
varslingskultur 

5.1 
Forbedringsarbeid er et av 
etatens satsingsområder 

 
Fokus på å skrive avvik, 
gi hverandre positiv 
respons når noen 
kommer med et 
forbedringsforslag 
 
 

6. 
Alle aktører i virksomhetens HMS-
arbeid skal bidra til å kartlegge farer 
og problemer, og på bakgrunn av 
dette vurdere risiko og utarbeide 
tiltak. All risikovurdering av faktorer i 
arbeidsmiljøet skal dokumenteres i 
Kvalitetssystemets risikomodul. 
 

6.1 
Alle virksomheter skal vurdere 
Risiko- og sårbarhetsanalyser 
og dokumentere dette i 
Kvalitetssystemet. 
Antallet føres opp i Fredrikstad 
kompasset. 

 
Gjennom periodisk plan 
er det bestilt 
opplæring/repitisjon av 
risikovurdering (teknisk 
sett), først til 
ledergruppa 14/3-18- 
deretter HMS gruppa 

 

8.2 IA – inkluderende arbeidslilv 
 

Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

1. 
Redusere sykefraværet 

1.1 
Oppfølging av 
langtidssykemeldte jmfr SYFO 
prosedyre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Oppfølging av sykemeldte med 
hyppig og eller systematisk 
sykefravær 

 
Jevnlig møte med NAV, 
Internundervisning fra 
de til HMS gruppe og 
ansatte(2 seanser)  
«Det å være sykmeldt» 
Oppfølging fra leder til 
ansatt jevnlig. 
Dokumentere i 
oppfølgingsplan, 
kontaktlogg og/eller 
referat fra syfo møter. 
Tilrettelegge der det er 
mulig så ansatte 
kommer raskere tilbake 
i jobb. 
 
 
Skal innkalles til 
samtale  

2. 
Økt rekruttering av personer med 
redusert arbeidsevne/funksjonsevne, 
og ivaretagelse av egne ansatte med 
redusert funksjonsevne 

2.1 
Avklare mulighet for antall 
ansatte på arbeidsutprøving 
 

 
Hver avdeling kan ta 
minst 1 person på 
arbeidsutprøving av 
gangen 

3. 
Økt reell pensjoneringsalder 

3.1 
Gjennom utviklingssamtaler 
fokusere på seniorsamtale for 
ansatte over 57 år. 

 
Følges opp for aktuelle 
arbeidstakere. 
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8.3 Kommunikasjon og brukermedvirkning 
 

Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

1. 
Skape realistiske forventninger til 
kommunens tjenester gjennom 
gode elektroniske 
tjenestebeskrivelser 
 

1.1 
Ansatte er kjent med 
tjenestebeskrivelser 
 
 
 
1.2 
Tjenestebeskrivelser orienteres 
om i pasient- og 
pårørendesamtalen. 
 

Gjennomgå 
tjenestebeskrivelse 
Sykehjem 
langtidsopphold i 
institusjon med ansatte 
 
 
Utføres ved 
førstegangs samtale 

2. 
Informere gjennom flere kanaler 
slik at innbyggerne er sikret lik 
tilgang 

2.1 
Utvikle informativ elektronisk 
hjemmeside. 
2.2 
Utvikle brosjyrer 

 
 
Gjøres i samråd med 
virksomhetene i etaten 

3. 
Utvikle en sterk servicekultur slik at 
innbyggere opplever det positivt å 
være i kontakt med Fredrikstad 
kommune. 

3.1 
Ansatte skoleres i 
servicetankegang 

 
Virksomheten 
fokuserer på god 
service til pårørende, 
besøkende 

4. 
Spørre og lytte til innbyggerne og 
ta dem med på råd i utviklingen av 
tjenestene. 

4.1 
Bruker resultater fra bruker og 
pårørendeundersøkelser. 

 
Beboerne her synes 
måltidene kom for tett. 
Jobbe litt med det i 
avdelingene. 

5. 
Skape en positiv og samlende 
organisasjonskultur der 
medarbeiderne er gode 
ambassadører for kommunen. 

5.1 
Arbeidsglede og yrkesstolthet 
fremmes i virksomhetene 

God ledelse. 
Legge føringer for et 
godt arbeidsmiljø. 
Vi snakker til hverandre 
og ikke om hverandre. 
Vi vil hverandre vel. 
Veileder hverandre.,gir 
hverandre ros- blir sett. 
Opparbeider et trygt 
arbeidsmiljø 

6. 
Fortelle de gode historiene om hva 
egen virksomhet og Fredrikstad 
kommune leverer og bidrar til. 
Være bevisst på at vi er 
ambassadører for egen 
arbeidsplass og bygge omdømme 
gjennom kommunikasjon og adferd 

6.1 
Bruke sosiale medier til å fortelle 
de gode historiene. 

 
Avdelingene legger ut 
de gode øyeblikkene i 
samhandling med 
beboerne på Facebook 
« Lag en fin dag» 

7. 
Bidra til at Fredrikstad oppleves 
som en attraktiv kommune å 
besøke, bo og jobbe i. 

7.1 
Bruke MERK-verdiene aktivt i alt 
arbeid. 

Virksomheten har fokus 
på å bruke MERK 
verdier spesielt i 
sammenheng med 
avholdte møter og 
enkelthendelser i 
avdelingene. 

8. 
Legge til rette for samhandling, 
medvirkning og dialog med 
innbyggere og ulike aktører i 
Fredrikstadsamfunnet. 

8.1 
Etablere bruker og 
pårørenderåd/allmøter ved alle 
virksomheter i etat 
Omsorgssentre. 

24 april og 
13.november er satt 
opp til allmøter med 
pårørende 
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8.4 Folkehelse 

 
Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

1. 
Alle virksomheter skal vurdere tiltak 
for å følge opp relevante strategier i 
folkehelseplanen og 
levekårskartleggingen i sitt plan- og 
budsjettarbeid. 

1.1 
Bidra til at ansatte opplever 
mestring i arbeidet. 
 
 
 
 
1.2 
Legge til rette for meningsfylte 
aktiviteter for pensjonister, som 
frivillige i virksomhetene 

 
Sørge for god opplæring 
av nye medarbeidere, 
spesielt viktig for 
sommervikarer 
 
 
 
Gå tur med beboere, 
handleturer, kafe besøk 

2. 
Øke antall lærlinger i planperioden 
slik at antall lærlinger i Fredrikstad 
kommune dobles. 

2.1 
Alle virksomheter tar imot 
lærlinger. 

 
Virksomheten tar i mot så 
mange lærlinger det er 
mulig å få- minst 1 

 

8.5 Klima og miljø 

 
Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

1. 
Bli sertifisert som Miljøfyrtårn og 
bidra til å oppfylle kommunens mål 
om at samtlige virksomheter skal 
være Miljøfyrtårn-sertifiserte innen 
2020. 

1.1 
Alle virksomheter vurderer å bli 
Miljøsertifisert. Det innledes 
samarbeid med kommunens 
ansvarlige. 

 
Gressvik sykehjem ble 
sertifisert 6/1-2018 

2. 
Tilrettelegge for at ansatte kan 
sykle på tjenesteoppdrag. 

2.1 
Der det er mulig tilrettelegges 
det for sykling på 
tjenesteoppdrag. 

 
Ansatte som bor i 
nærheten er flinke til å 
bruke sykkel spesielt når 
været tillater det. 

3. 
Redusere matsvinnet og 
klimafotavtrykket til matvarene 
som kjøpes inn. 

3.1 
Alle avdelinger veier matsvinn i 
to uker per år for å bevisstgjøre 
bruk av mat. 

 
Virksomheten måler 
matsvinn uke 9 og uke 10 
i 2018 

 

8.6 Samfunnsikkerhet og beredskap 

 
Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

1. 
Bruke virksomhetens risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
for å planlegge det systematiske 
beredskapsarbeidet 

1.1 
Følge opp beredskapsplan og 
beredskapsøvelse 

 
Gå igjennom/repetere 
øvelser lagt i CIM. 
Risikovurdere eventuelt 
nye hendelser 

2. 
Dokumentere virksomhetens 
beredskap gjennom en 
beredskapsplan med vedlegg. 

2.1 
Etaten og virksomhetene bruker 
CIM for dokumentasjon av 
beredskapsarbeidet. 

 
Jobbes mer med i 2018 
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8.7 Interne prosesser 

 
Strategi Etatens mål Virksomhetens tiltak 

1. 
Arbeide med å skape en positiv 
avvikskultur med mål om at alle 
avvik blir registrert. 

1.1 
Avvik brukes systematisk til 
forbedringsarbeid. 
 
 
 
1.2 
Skolering av ledere i behandling 
av avvik. 

 
Oppmuntre til å skrive 
avvik, gå igjennom avvik 
etter tiltak er satt, og 
gjøre det kjent for alle 
ansatte. 
 
Være nøye med å skrive 
gode tiltak så alle lærer 
av hendelsen 
 
 
 

2. 
Bruke avvikssystemet i 
forbedrings- og innovasjonsarbeid 
og styrke internkontrollen. 

2.1 
Innføring av forbedringstavler 

 
Avdeling Galoppen skal 
være i pilotprosjekt på 
dette nå- alle avdelinger 
skal begynne med dette 
etterhvert 

 
 
 
 

 
 
Mye grønt i maten både til beboere og ansatte 
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Risikotavle fra en av avdelingene. 
Tavlen er annonymisert 
 
 
 
 
 
 

9 Vedlegg: 
a) Bemanningsplan 
b) Opplæringsplan 
c) HMS kalender 
d) Årshjul 
e) Ressurspersoner 
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a) Bemanningsplan 
Behandlet i medvirkningsmøte: 14.03.2018 

Administrasjon og fellestjenester 2017 2018 2019 

Stillingsbetegnelse Antall Endrings- Antall Endrings- Antall Endrings- 

(=Hjemmelsnavn) årsverk behov årsverk behov årsverk behov 

       

Avdelingssykepleier 3,00  3,00    

Spesialsykepleier 5,25  0   1 

Vaktsykepleier (natt) 3,74  3,74    

Sykepleier 6,74  11,99    

Vernepleier 0  0    

Hjelpepleier / Helsefagarbeider 22,13  25,50    

Spesialhjelpepleier/ helsefagarb m videre 5,48  2,11    

Aktivitør 0  0    

Ergoterapeut 0  0    

Fagutviklingssykepleier 3,00  3,00    

Førstesekretær 0.90  0,90    

Virksomhetsleder 1,00  1,00    

Sum totalt 51,24  51,24    

 
Kommentar: Virksomheten ser behov av en sykepleier med spesialutdanning i psykiatri. I flere år nå 
har vi sett at det er fler og fler beboere  med psykiatriske diagnoser. 
 
Virksomheten har ikke noen som kvalifiserer til å stå under betegnelsen spesialsykepleier 
 i 2018. Det er flere sykepleiere som har tillegsutdanning i akutt geriatri og palliasjon. 
 
Det er nå kun 3 hjelpepleiere som har en videre utdanning i psykiatri.  
 
Derfor er tallen fra 2017 og 2018 ulike men , bunnlinjen er lik.  
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b) Opplæringsplan 

Behandlet i Medvirkningsmøte: 14.03.2018 
Kompetanse/ 
opplæringsbehov 

Målgruppe Ønsket 
resultat 

Anbefalt 
tiltak 

Ansvarlig for: 
Iverksetting, 
Gjennomføring, 
Evaluering 

Tidsplan Ev behov for 
bistand fra 
sentrale midler 

Medisinhåndtering nivå 1. 
10 pers. 
Av dette er det 5 personer 
som trenger halv dags 
kurs og 5 som trenger 
heldagskurs 
 

Sykepleiere Lovpålagt Etter loven Avd.sykepl Vår/høst Vikarutgifter 
14.500,- 
For de som går 
heldagskurs 

Medisinhåndtering nivå 2 
11.personer 
Halv dagskurs  
 
 
 
 

Helsefag.arb. Delegert  
myndighet 
til å dele ut 
medisiner 
fra multi- 
dose. 

Gå kurs 
og 
individuell 
opplæring i 
avdeling 

Avd.sykepleier Vår/høst Vikarutgifter 
14.500,- 
Noe innleie, flere 
fra en avdeling. 

Brannopplæring Alle ansatte Være trygg på 
hva man  
gjør, når 
alarmen 
utløses  

Repitisjon 
 
Etter loven 

Virksomhetsleder 
Avd.sykepleier 

Vår/høst Kostnad 15.000,- 

IPLOS -ADL scor 
 
 
Ekstra oppfølging på ADL 
scor- 

Ressurs 
personer 

Score riktig  
ADL og Iplos 

Kurs med 
Målfrid 

Avd.sykepleier 
 
 
 
Målfrid kan bistå  
virksomheten 

Vår  

Følge intern- 
Undervisningsplan 
Som Målfrid lager 

      

VIPS kurs opp- 
friskning-ressurspersoner 

Helsefagarb./
sykepleier 

Sikrere/ 
Motivasjon for 
at man gjør 
dette riktig 

Følge 
prosedyre 

Avd.sykepleier Vår eller 
høst  

3 timers kurs 

Tiltaksplaner Fagutviklings 
Sykepleier , 
lærer videre 
til 
ressursperso
ner 

Oppdatert riktig  
Tiltaksplan 
Som er 
brukervennlig. 
Fokus på 
ressurser 

Finne tid til 
Å 
gjennomføre 
dette-  

Avd.sykepleier Vår/høst  

Risikovurdering Ledergruppa, 
1.sekretær 
HMS gruppa 

Bli mer kjent 
med verktøyet 

Undervisning 
Med Helene 
Kilmork 14/3 

Virksomhetsleder Vår  

LUP kurs over 2 år- 
fordelt på 2018 og 2019 

Virk.leder 
Avd.leder 

Oppdatering Rådmannen 
Insisterer  

Rådmannen 2018  

Verneombud 
 
 
 
 

1 
verneombud 

HMS samling 
med hoved- 
Verneombud 

 Verneombud 2018 Vikarutgifter 
2900,- 
 
 

Sårkurs  Ressurs- 
person  

Oppdatering Kurs/ få med 
det nyeste på 
markedet.  

Målfrid 
Norengros 
Sykehuset 

2018 Vikar utgifter 1 dag 
2900,- 

Opplæring for  sommer- 
vikarer 

Nye 
sommer- 
vikarer 

Være rustet til 
å mestre opp- 
gavene som ny  

Kurs/ 
brosjyre- god 
praktisk opp- 
Læring 

Avd.sykepleier Sommer 
2018 

8 nye- vikarutgifter: 
2900x8=23.200 

Sum utgifter      73.000,- 
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c) HMS – kalender 

Gjelder for tidsrommet: 2018 

                     HMS kalender 2018 for Omsorgssentre vest Gressvik sykehjem 

2018 
 

Planlagt dato/ utført dato Ansvar Utføres av 
I samarbeid med 

HMS møter i virksomheten, hver  
måned, onsdager. 
Følger oppsett om: MERK,Sykefravær, HMS 
avvik, akan , økonomi status, arbeidsglede, 
10Faktor,heltidskultur, miljøfyrtårn, og hva 
rører seg i virksomheten m.m 

17/1,14/2,14/3,11/4,30/5.20/6,29/8 
 
Klokka 13-15 (15.30) 
Møtedatoer for høsten settes opp nærmere 
sommeren og skrives inn i kalenderen her. 

Virksomhetsleder/ 
Avd.sykepleier 

 

Ledermøter i virksomheten 
Gressvik sykehjem 

 Hver onsdag 8.00-12.30 hvis ikke 
 annet er bestemt 

Virksomhetsleder  

Medvirkningsmøter i virksomheten(møte 
med tillitsvalgte og verneombud) 

Samme dag som HMS møter 
 kl 12-13 

Virksomhetsleder Tillitsvalgte og verneombud 

Jobbe med virksomhetsplan, 
virksomhetsleder(samle innspillene fra 
OLG 30/11 og møte med utvidet HMS gr 
15/11)  

 Februar/mars Virksomhetsleder 
 

Utvidet HMS gruppe- førstesekretær og 3 
fagutviklingssykepleiere tiltrer gruppa 

HMS arbeid- vernerunde  
Verneombud og virksomhetsleder 

 
 4/6 og 5/6 (halve dager) 

Virksomhetsleder 
Verneombud 

HMS gruppa setter agendaen og ansatte i 
avdelingene uttaler seg når virksomhetsleder og 
verneombud kommer til avdelingene og til 
førstesekretær. 

HMS tiltaksplan Skrives etter vernerunde og tas i HMS 
gruppe 

Virksomhetsleder Verneombud 

Møte med”ombudene” i  
Gressvik sykehjem  

Høsten, dato ikke satt Virksomhetsleder 
Avdelingsledere 

Ansatte 

Medarbeidersamtaler i avdelingene Vår eller høst 
Egen plan for hver avdeling 

 
Avdelingssykeplei
ere 
 
 

Avdelingssykepleiere for ansatte i hver avdeling 
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                     HMS kalender 2018 for Omsorgssentre vest Gressvik sykehjem 

2018 
 

Planlagt dato/ utført dato Ansvar Utføres av 
I samarbeid med 

Medarbeidersamtaler/Lederavtale med 
avdelingssykepleier og merkantil 

Vår/Høst – eksakt dato blir gitt hver enkelt Virksomhetsleder 
 

Den det gjelder 

Nærværsplakat lagd 2012 Alle avdelinger skal ha denne oppe med 
jevne mellom rom og komme med forslag til 
revidering 

Virksomhetsleder 
Avd.sykepleier 

Med ansatte 

Miljømøter på hver avdeling Ansatte tar opp det som opptar de. Hver  
torsdag 1.time 

Avd.sykepleier  

10 Faktor Oppfølging etter undersøkelse- hver 
avdeling tar for seg hva de vil sette som 
fokusområde- tar tilbake til HMS gruppe. 
Forberedelse til ny 10Faktor måling. 

Virksomhetsleder 
Avd.sykepleier 

HMS gruppe og ansatte 

Felles HMS dag i kommunen Alle medlemmer av HMS gruppen meldes 
på til denne dagen 17/4-18 

Virksomhetsleder 
Avd.sykepleier  
Den enkelte 
ansatte i HMS 
gruppa 

 

Arbeidsgledens dag i seksjonen 12.september- Kongsten Kommunalsjef Alle ansatte 

Bedriftsplan HMS I løpet av desember enes vi i HMS gruppen 
om hva som skal bestilles for 2018-
bestilling sendt des.2017 

Virksomhetsleder  

Fredags loddet – hver fredag Hver avdeling har felles lunsj, loddsalg 
blant personalet. Fokus på godt miljø 

Avd.sykepleiere Ansatte i den enkelte avdeling 

Julelunsj for ansatte 19.desember Virksomhetsleder  

Innspill til virksomhetsplan/etatsplan 2019  
November 2018 

Virksomhetsleder Utvidet HMS gruppe 

Miljøfyrtårn 
 

Alltid som eventuelt på HMS møter. 
Avdelingssykepleier Veslemøy og 
virksomhetsleder skal gjennomgå alt vi har 
fylt ut av skjemaer angående 
Miljøsertifisering 
Miljørapport frist ¼ 

Virksomhetsleder 
Avd.sykepleier 

HMS gruppe  
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                     HMS kalender 2018 for Omsorgssentre vest Gressvik sykehjem 

2018 
 

Planlagt dato/ utført dato Ansvar Utføres av 
I samarbeid med 

Snakker om Miljøfyrtårn på hvert HMS 
møte. 
Samarbeid med kjøkken, teknisk drift 

Syfo oppfølging Hver avdelingssykepleier har ansvaret for 
dette og kontakter virksomhetsleder hvis 
bistand i enkeltsaker. 
En person fra NAV lokal og 
arbeidslivssenteret skal vi ha jevnlige møter 
med. 9/2, 15/3-Informasjon til HMS gruppa, 
4/4 og i tillegg denne dagen er det 
internundervisning til ansatte 1 time. «Det å 
være sykmeldt»13/6 

Avd.sykepleier 
Virksomhetsleder 

NAV Arbeidslivssenter og NAV lokal 

NED prosjekt Følges opp i avdelingene og skal være 
agenda på HMS møter- sykefravær og 
ledermøter 

Virksomhetsleder 
Avd.sykepleier 

Ansatte som skal være en stor del av dette. 
 

MERK Verdiene som er vedtatt i kommunen har vi 
med oss og minner hverandre på å 
evaluere etter dette i hverdagen 

Alle  

Brann opplæring Brann runde hver måned og inntil 2 øvelser 
i året. Datoer ikke satt på øvelse. Egen 
oversikt på datoer brannrunde 

Virksomhetsleder 
Avd.sykepleier 

Eventuelt Sverre Støle/brann, tekninsk drift 

Kalenderen kan fylles på fortløpende, hvis vi ønsker å ha flere fokusområder. Ansvarlige i kalenderen for gjennomføring er 
virksomhetsleder og avdelingssykepleiere. 
Det kan også bli endringer i kalenderen på datoer. Anne Fraugerud Normann 2018 
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d) Årshjul 
 

Januar   Årsrapport innen 31/1 
Fredrikstad kompasset hver måned – markere i kalender rundt 9 i hver måned. 
Følge opp internundervisningsemner 
10 Faktor gjennomgang 
Bruker HMS kalender også som møtekalender 
Regnskap 
Godkjenning som Miljøfyrtårn 
Prosjekt Onsøy sykehjem 
Møter med ressursenheten  

 
Februar  Virksomhetsplan  
    Lyse ut sommervikarer 
    Lyse ut helgestillinger 
    Ledersamling HOV   

 Bruker HMS kalender også som møtekalender 
    Veie matavfall uke 9 og 10 
                   Regnskap 

 Prosjekt Onsøy sykehjem 
Turnusplanlegging  klar for våren 
Møter med ressursenheten  

 
Mars   Planlegging av ferie i virksomheten 
                   Ansettelser 
    LUP virksomhetsleder halv dags samling  
                   Pilot forbedringstavler prosjekt oppstart 
    Regnskap 

Prosjekt Onsøy sykehjem 
 Bruker HMS kalender også som møtekalender 

    Søknad om redusert feriefritid må være levert før april 
 Møter med ressursenheten  
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April    
    All ferieplanlegging for våren/ sommeren skal være klar 
    Fokus på avvik 
    Ned prosjektet 
    10 Faktor       
    Regnskap 

 Prosjekt Onsøy sykehjem 
 Bruker HMS kalender også som møtekalender 

Allmøte med pårørende 
 Møter med ressursenheten  

 
Mai   Ansettelse av sommervikarer  
    Levere tertialrapport 
    Fokus på smittevern 

 Prosjekt Onsøy sykehjem 
 Bruker HMS kalender også som møtekalender 
 Regnskap                     

Møter med ressursenheten 
 

Juni    Sommerferieavvikling       
    Markering 10 år i drift ansatte og beboere- formiddagsgrill 

Regnskap 
Prosjekt Onsøy sykehjem 

    Bruker HMS kalender også som møtekalender 
 Møter med ressursenheten  

                     
Juli   Ferieavvikling   
 
August   Budsjett 2019 
    Regnskap 
    Faktor 10 
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    ROS analyse  
    Ny HMS kalender/møteplan klar 

 Prosjekt Onsøy sykehjem 
 
September Arbeidsgledens dag 
    Levere tertialrapport 
    HMS kalender /møtekalender 
    Prosjekt Onsøy sykehjem 
    Regnskap- obs forbruk 
    Avvik 

 Møter med ressursenheten  
 
Oktober  Plan for restferie må være klar/event overføring 
    Juleturnus 
    Regnskap 
    HMS kalender /møtekalender 
    Prosjekt Onsøy sykehjem 
 
November  Innspill til virksomhetsplan- utvidet HMS gruppe 
    Allmøte med pårørende 
    Bemanningsplan 
    Opplæringsplan  
    Faktor 10  
                        Regnskap 
    HMS kalender /møtekalender 
    Prosjekt Onsøy sykehjem 
 
Desember  Lunsj for ansatte 
    Juleplanlegging/pynting 
    Fokus på regnskap 
    HMS kalender /møtekalender 
    Prosjekt Onsøy sykehjem 
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e)Ressurspersoner    

OMBUD / 
RESSURSPERSONER 

Avd. Floa Avd. Bure Avd. Galoppen 

Kostombud Anita Huth 
Line Persson 

Halldis Felsjå Olsen Annette Haugen 
Merete Sand 

Bleiekontakt Stine Lindgren Gunn Tomasli Anne Marie Gulbrandsen 

Tannhelse Kristine Juliussen Kira Holmsen Hildegunn Thorvaldsen 
Merete Sand 

Trivselskontakt Stine Lindgren 
Sarah Herlovsen 

Sue Ellen Hansen 
Gunn Tomsali 

Kirsti Dahle 

ADL/IPLOS Arild Roberg 
Nina Greger 
Linda L. Hansen 

Henriett Norvik 
Sue Ellen Hansen 
Bente Tvete 

Veslemøy Mossikhuset 
Caroline G. Johansen 
Stefan Løvaas 

TROLD Berit Berg Sissel Henriksen  

Forflytningsveileder Beathe G. Nilsen Susan Eilefsen 
Siw Hege B. Helle 

Kirsti Dahle  
Anette Augustin 

Studentansvarlig Elisabeth Sannerud Sue Ellen Hansen Anette Augustin 

Hjelpemidler Andrea Olsen Kari P. Larsen Pawel Kawka 

VIPS Stine Lindgren Ida C. Kværner Anne Marie Gulbrandsen 
Anne Line Stene 

Journalansvarlig Arild Roberg Henriette Norvik Veslemøy Mossikhuset 

Medisinrom ansvarlig Nina Greger Kari P. Larsen Stefan Løvaas 

Legemiddelhåndterings gruppe Arild Roberg Kari P. Larsen Stefan Løvaas 

Kvalitetsgruppe Arild Roberg Kari P. Larsen Stefan Løvaas 

NOKLUS Anne-Lise Grav 
Annette Augustin 

Anne-Lise Grav 
Annette Augustin 

Anne-Lise Grav 
Annette Augustin 

Smittevern Steffan Løvaas Steffan Løvaas Steffan Løvaas 

Sårkontakt Anne-Grethe Pettersen Anne-Grethe Pettersen Anne-Grethe Pettersen 

Livets siste dager (Christin Evensen, perm) 
Anne-Grethe Pettersen 

(Christin Evensen, perm) 
Anne-Grethe Pettersen 

(Christin Evensen, perm) 
Anne-Grethe Pettersen 

Gerica ressursperson Henriette Norvik Henriette Norvik Henriette Norvik 
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Gat superbruker Arild Roberg Arild Roberg Arild Roberg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


