
Indre Østfold kommune  
                                                                    2020 
 
 
 

Oppsummering fra fellesmøte 

Fellesmøte i regi av delprosjekt A4 Helse, sosial og omsorg og AP4 Interkommunale eierskap og 

samarbeid  

 

Dato/tid/sted: 8. juni 2018 - kl. 11:00 – 14:00/Nybøle 

 

Deltakere 

AP4 Olav Breivik, Terje Granli, Knut Herland, Åsmund Kobbevik, Anne Jorunn Nilsen, Øivind Olafsrud, 

Håvard Osflaten, Lisbeth Skjeldrum, Knut Are Skjønberg, Rita Sletner 

A4 Jan Erik Håkonsen Eide, Heidi Eek Guttormsen, Lill Margrethe Eiken Hanssen, Alf Stausland 

Johnsen, Bodhild Karlsen Lang, Anne Jorunn Nilsen (begge), Anne-Lise Ringerike, Kjetil Ruud,  

Dag Espen Thygesen 

Andre Kjersti N. Nilsen (11-12), Jan-Erik Buer (13-14) 

 

Del I 

11:00     Informasjon fra Helsehuset – Fremtidsperspektiver  

Tove Kreppen Jørgensen (styreleder) og Kristian Devold (daglig leder) la frem ulike tanker rundt 

mulig innhold og organisering av Helsehuset i et fremtidsperspektiv (presentasjonen er vedlagt) 

De la blant annet frem forslag til en firedelt strategi: 

• Øke sengeantallet 

• Beholde det som er bra 

• Samordne med andre tjenester 

• Beholde uavhengighet for særlig spesielle tjenester 

Fra diskusjonen 

• Overordnede samtaler med Skiptvet vil fortsette 

• Muligheter for å fravike planlagte endringer i bygget? A4 har oppdraget med å definere 

kommunens rombehov ved Helsehuset i fremtiden 

• Økning av antall sengeplasser 

o Flere KAD-senger 

o Differensiering av korttidsplasser 

• Legevaktbil ut til sykehjem på kvelder og helger 

• Asker og Bærum spart 1800 ambulanseturer i året pga. styrkede lokale tiltak 

• Samfunnsmedisin - selvstendighet 

• Samlokalisering av kommunenes rus og psykisk helse, med sykehusets SMP og BUPP 

• ROP-pasienter har for dårlig tilbud i IØ. Dette er ressurskrevende brukere som 

kommunene ikke kan håndtere på egenhånd. Nytt lovverk gir begrensede muligheter til 

å legge inn. Vi trenger et tilbud ut over ordinær arbeidstid (døgnet flyttes). 

• Erfaringer fra Follo: Samarbeid mellom legevakt og Follo akutt-team, som er stasjonert 

ved legevakten. Operativt mellom 17 og 21. Trygghet er sentralt. 

 

Det ble ikke trukket konklusjoner i møtet. 

 



 

12:00     Lunsj m/besiktigelse av Nybøle1 

Det ble foretatt en guidet tur på stedet. Anne Julie Graarud (eier) ledet følget gjennom 

bygningene. Lunsj ble servert. 

Del II 

13:00     Ressurskrevende brukere 

Anne-Lise Ringerike gikk først igjennom begrepet ressurskrevende bruker, dernest presenterte 

hun tall på kommunenes kjøp av ressurskrevende tjenester. Staten gir 80% refusjon for tjenester 

til ressurskrevende brukere, der lønnskostnadene overstiger 1 235 000 (2017) og brukeren er 

under 67 år. Det er særskilte regler for barn og unge. Oversikten viste at IØ-kommunene kjøper 

tjenester for om lag 70 millioner kroner årlig. Hobøl har høyest kjøp (26,3 mill.), Trøgstad har 

lavest (100 000).  

 

Fra diskusjonen 

• Det er mange eksempler på firmaer som bygger opp et omfattende tilbud rundt brukere. 

Dette er muligens nødvendig i starten, men dyrt over tid. 

• Kan vi etablere tiltak som gjør at vi rekrutterer brukere fra andre steder? 

• Det sees muligheter og behov for å bygge opp et kompetansesenter for ressurskrevende 

tjenester (uavhengig av kriteriene for ressurskrevende brukere) 

• Kompetansesenter for ressurskrevende tjenester  

o Ressurskrevende brukere skal bo i leiligheter 

o Behov for kartlegging av eiendommer/bygg i 5K 

o Nybøle2 nevnes som interessant mtp. tjenester som krisesenter og barnevern 

• Representanter fra oppvekst (A5), helse (A4), økonomi (A2) og administrasjon (A1) bør sette 

seg sammen for å hente frem underlagsmateriale og foreslå et konsept 

• Oppvekst og Helse vil møtes på felles møteplasser fremover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Olav Breivik erklærte seg inhabil da valg av møtested ble foretatt. Han fratrådte møtet ved befaringen og deltok 
ikke på del II av samlingen. 
2 Kontrakten med nåværende leietaker går ut november 2018.  

 


