
6.3 Helse og velferd 

6.3.1 Organisasjonskart 

 

 

6.3.2 Satsingsområder 

Hovedmål Slik gjør vi det i 2020 

 

IØK skal etablere tverrfaglige strukturer for samarbeid på tvers av kommunalområder for å 
sikre samtidig oppfølging av barn og voksne i lavinntektsfamilier.  

IØK skal bidra til at flest mulig av innbyggerne er i arbeid eller utdanning og har en 
selvstendig økonomi. 

IØK skal jobbe aktivt for å forhindre at søkere av velferdsytelser blir passive 
stønadsmottakere. Det skal derfor legges til rette for at personer som har behov for det får 
tilbud om tilrettelagt arbeid eller aktivitet.  

 

Tjenestenivået i Indre Østfold kommune skal harmoniseres og vurderes enhetlig og 
samordnet.  Ved deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenestene 
(SIO) skal tjenestetildelingen skje med utgangspunkt i prinsippene for deltakelse i ordningen. 

Det skal aktivt jobbes for å utvikle et differensiert tjenestetilbud knyttet til de ulike 
målgruppene innenfor de institusjonsbaserte tjenestene i Indre Østfold kommune.   
Det legges frem en sak til politisk behandling som belyser behovet, mulighetsrommet og 
forslag til løsninger. 

Betydningen av et godt kosthold, riktig ernæring og appetittvekkende mat skal gis et tydelig 
og forsterket fokus i arbeidet rundt organiseringen av matproduksjon i Indre Østfold 
kommune. Det legges frem en sak til politisk behandling som belyser behovet, 
mulighetsrommet og forslag til løsninger. 

IØK skal aktivt jobbe for at innbyggere kan bo og leve mest mulig selvstendig i eget hjem. 
IØK skal pilotere og teste ut nye løsninger og tilbud som bygger opp under en hjemmebasert 
profil og aktivt jobbe for å fase disse inn i ordinær drift. Digitale løsninger, lavterskeltilbud, 
avlastningstjenester og ulike former for korttidsopphold skal prioriteres. 

Indre Østfold kommune skal jobbe målrettet med oppfølging av satsningsområdene i 
Meld.St. 15 (2017-2018) «leve hele livet». 
IØK skal verdsette pårørendes omsorgsarbeid som en viktig del av det samlede 
omsorgstilbudet til befolkningen. Ved implementering og utvikling av nye tjenester og tiltak 
skal det aktivt søkes løsninger som kan mobilisere og videreutvikle denne ressursen . 

Indre Østfold kommune skal aktivt samarbeide med lag, foreninger og frivillige 
organisasjoner og trekke disse inn som en partner i kommunens tjenesteutforming og 
tjenesteutøvelse hvor dette vurderes som relevant / meningsfullt. 

Indre Østfold kommune skal starte arbeidet med et oppdatert planverk hvor det fremtidige 
utfordringsbildet rundt b.la kapasitetsutfordringer fremkommer. 
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IØK skal iverksette tverrfaglige tiltak internt og med nødetater, spesialisthelsetjeneste for å 
fremme unges psykiske helse, særlig rettet mot unge som står i fare for å falle ut av 
utdanningsløpet. 

Prosjekt Innovativ rehabilitering skal i 2020 fortsette å styrke kommunal rehabilitering 
gjennom utprøvning og innovasjon for å sikre tverrfaglige, helhetlige rehabiliteringstjenester 
av høy kvalitet til innbyggerne i Indre Østfold kommune. 

 

Det skal jobbes aktivt med kompetanseutvikling og forskningsbasert praksisforbedring i pleie 
og omsorgstjenestene. Det skal i dette arbeidet legges vekt på å realisere synergier knyttet 
til vertskommune rollen for Utviklingssenteret for hjemmetjeneste og sykehjem (USHT)  

IØK skal ha målrettede og mestringsorienterte ledere for å sikre lik kvalitet og kompetente 
fagmiljøer på alle arenaer. Lederutvikling og system for lederstøtte startes opp. 

Det skal stimuleres og legges til rette for at medarbeidere kan gjennomføre grunn og 
videreutdanningsløp innenfor relevante fagområder som kommunen i årene fremover vil ha 
utfordringer med å rekruttere innenfor. Statlige tilskuddsordninger skal aktivt brukes. 

IØK skal, sammen med relevante utdanningsinstitusjoner ta en aktiv rolle i å utvikle etter - 
og videreutdanningsløp som bygger opp under de tiltak og behov kommunen ønsker å 
gjennomføre og erfarer.  

 

Det skal jobbes målrettet rundt utfordringene knyttet til deltidsarbeid. Det skal etableres et 
tett systematisk samarbeid med tillitsvalgte rundt disse spørsmålene hvor man drøfter ulike 
tiltak for å redusere andelen deltidsansatte i sektoren. 

 

Kommunalområde Helse og velferd skal kontinuerlig vurdere hvordan nye teknologiske 
løsninger kan forbedre og forenkle tjenester til innbyggerne og samtidig legge til rette for 
økt bærekraft i tjenesteproduksjonen. I 2020 skal HEV ha et særskilt fokus på:  

a) Digisos innfases for søknad og saksbehandlingsprosess økonomisk sosialhjelp. 
b) Alarmmottaket på Helsehuset oppgraderes til et fullverdig og heldigitalt responssenter med 

muligheter for å prøve ut og fase inn ulike former for sensorteknologi og avstandsoppfølging 
m.m. 

c) Det igangsettes et arbeid for å konvertere analoge trygghetsalarmer til digitale løsninger.  
d) Hjemmetjenestene i IØK skal ta i bruk Lifecare mobil pleie (LMP) som journal og 

dokumentasjonssystem. 
e) Det inngås partnerskap med relevante samarbeidskommuner for å etablere digitale 

trygghetspakker for hjemmeboende pasienter. 
f) Det igangsettes prosess for å konvertere dagens nøkkelhåndteringssystemer innen 

hjemmetjenesten til digitale løsninger. 
g) Sykesignal anleggene på kommunens sykehjem erstattes med digitale og fremtidsrettede 

systemer. 

h) Legge til rette for muligheter for videokonsultasjon hos fastlege. 
 

6.3.3 Hovedtrekk i budsjettet  

I likhet med Norge for øvrig, forventer Indre Østfold kommune et betydelig økt press på sine 
leveranser som følge av demografiske endringer i befolkningen og fortsatt oppgaveoverføring fra 
spesialist- til kommunehelsetjenesten. Helse, pleie og rehabilitering forventes derfor i årene som 
kommer å måtte disponere en stadig større del av kommunens inntekter. For IØK er det helt sentralt 
å jobbe bredt, slik at den nominelle veksten til pleie og omsorgssektoren kan holdes på et 
bærekraftig nivå. 

I prosjektperioden har kommunalområde Helse og velferd jobbet etter visjonen «Aktiv hele livet», 
noe som støtter Regjeringens vedtatte kvalitetsreform for eldre i Meld. St. 15 (2017-2018) «Leve hele 
livet».   

I dette arbeidet er det en styrke at Indre Østfold kommune er vertskommune for Utviklingssenteret 
for sykehjem og hjemmetjenester (USTH) i Østfold. Dette er en høykompetent, utviklingsorientert 



organisasjon, der formålet er å drive forskningsbasert utvikling innen sykehjem og hjemmetjenester. 
Det blir viktig for Indre Østfold kommune å skape merverdi knyttet til vertskommunerollen.   

For å håndtere kommende utfordringer, må kommunen lykkes med en langsiktig satsning på ny (og 
også «velprøvd») teknologi, endrede arbeidsformer, lavterskeltilbud som dag- og aktivitetssentre, 
rehabilitering og hjemmetrening. Fokus må gradvis dreies fra pleie og omsorg til rehabilitering. Et av 
hovedsatsingsområdene vil være å mobilisere ressurser hos bruker, privat nettverk og frivillig sektor, 
styrke de hjemmebaserte tjenester og legge til rette for trygghetsskapende tjenester og tiltak og 
dermed utsette tidspunktet for ev. institusjonsinnleggelse. 

Det nasjonale forsøksprosjektet “Innovativ rehabilitering” ved Helsehuset innlemmes fra nyttår i 
Indre Østfold kommune. Tiltakene i prosjektet skal bidra til å styrke rehabiliteringstilbudet   i samsvar 
med de politiske målene om større ansvar til kommunene. Prosjektet ser positive effekter av 
utprøving av tverrfaglig vurderingsteam. Det er også gode erfaringer med bruk av ulike former for 
teknologi som understøtter rehabiliteringstiltak og arbeidsprosesser. En følgeevaluering skal sikre at 
kunnskap og erfaringer som har overføringsverdi blir dokumentert. Bevilgningen er i forslag til 
statsbudsjett videreført med 5,0 mill kroner i 2020. 

Kommunalområdet vil i 2020 jobbe for å få en bedre, mer målrettet og mer fleksibel bruk av døgn- og 
institusjonstjenester enn summen av dagens drift utgjør. Plan for funksjonsfordeling mellom 
institusjonsbaserte tjenester som vil legges frem for politisk behandling 1. tertial 2020. Samtidig 
jobbes det med produksjon, levering, servering og salg av mat. Sak om fremtidig organisering rundt 
matproduksjon legges frem for politisk behandling 1. tertial 2020. 

Saksbehandling, koordinering og tildeling av tjenester organiseres i en seksjon, Koordinering og 
inntak. Det legges med dette til rette for en mer helhetlig og ensartet tildelingspraksis. Dette 
vurderes som helt sentralt i arbeidet med likebehandling av innbyggere med behov for helse- og 
omsorgstjenester. Seksjonen har også egen avdeling for personlig assistanse. 

Seksjon Behandling og mestring ivaretar den kommunale akuttmedisinske kjeden i enhet 
primærhelse. Alarmsentralen tilknyttet legevakten skal oppgraderes til å være heldigital og til en 
plattform for trygghetsskapende helse og velferdsteknologi. Psykiske helsetjenester og rusarbeid for 
voksne er samlet i en enhet. Det satses på tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten i behandling 
og oppfølging, og mer og tydeligere forbyggende arbeid. Det satses på bedre og mer rehabilitering 
mot hjemmeboende. Terapeutressurser er samlet i egen enhet - Rehabilitering, læring og friskliv. 
Enheten skal samarbeide og samhandle på tvers av kommunalområdet, og legge til rette for 
forbyggende helsearbeid og rehabilitering. Funksjoner som kreftkoordinator, demenskoordinator og 
syns- og hørselskontakter samles i denne enheten.  

Fellesnemda vedtok våren 2019 å søke deltakelse i statlig forsøksordning for finansiering av pleie og 
omsorgstjenestene (SIO). IØK har derfor innrettet fagsystemer og organisasjon i tråd med dette. Ved 
en deltakelse i ordningen følger det svært spesifikke krav og forventninger. En hoveddel av ordningen 
innebærer at kommunen får dekket kostnader til pleie- og omsorgstjenestene etter en 
forhåndsdefinert sats som inkluderer 40 ulike deltjenester. Ved deltakelse i ordningen vil 
kommunalområdet etablere en prosjektorganisasjon og styrke kapasiteten på b.la controller og 
saksbehandler, hvilket dekkes av forsøksmidlene. Dette fordi kravene til produksjon av enkeltvedtak 
økes markant da disse danner grunnlag for utbetaling fra staten. Det er også nødvendig for å ha 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å jobbe systematisk med å holde enhetsprisene på de ulike 
deltjenestene innenfor rammene av hva som refunderes. Rådmannen vil legge frem endelig søknad 
om deltakelse i SIO- ordningen for nytt kommunestyre 27. november 2019. 

Som beskrevet ovenfor vil Indre Østfold kommune ha betydelig økning i antall eldre. . I tillegg vet vi 
at hoveddelen av ressursøkningen til ulike hjemmebaserte tjenester de siste ti årene knytter seg til 
tjenester til personer under 67 år. Sammen med en pågående oppgaveoverføring fra spesialist til 
kommunehelsetjeneste, utfordrer disse forholdene bærekraften i tjenesteytingen på en 



grunnleggende måte. Dagens kostnadsoverskridelser har vist en klar disharmoni mellom 
tjenesteproduksjonen og de økonomiske rammer kommunen disponerer. 

 

 

Antall eldre over 80 år forventes, i samme tidsperiode, å øke fra 1 878 i 2020 til 4 275 i 2040. 

 

Dekningsgrad sykehjem i IØK 

 Askim Eidsberg Hobøl Spydeberg Trøgstad 
IØK 
samlet 

Antall sykehjemsplasser 
(kort/lang/rehab/palliativ osv.) 108 84 29 37 48 306 

Antall personer over 80 år 635 575 191 225 231 1857 

Dekningsgrad (antall plasser/antall 
personer over 80 år) 17 % 14,6 % 15 % 16,4 % 21 % 16 % 

 

For å sikre bærekraft i tjenestene, er det en forutsetning at kommunen viderefører og styrker den 
allerede etablerte hjemmebaserte profilen i sine tjenester. Dette innebærer at man bruker 
Omsorgstrappa aktivt; og gjennom ulike tiltak legger til rette for og innretter sine tjenester slik at 
brukere kan bo lengst mulig i eget hjem. Sykehjem, vil være forbeholdt den gruppen som det ikke er 
mulig, selv gjennom tunge hjemmebaserte tjenester, å tilby et forsvarlig tilbud til i eget hjem.  

Indre Østfold kommune vil uansett måtte foreta betydelige investeringer i omsorgsbygg de neste 5-
10 årene. Nedenstående to grafer illustrerer utfordringen med å beholde dagens dekningsgrad for 
sykehjem: 
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Som det fremgår av ovennevnte graf, vil IØK måtte bygge nær 400 nye sykehjemsplasser de neste 20 
årene for å holde dagens dekningsgrad.  De årlige merkostnadene vil være underkant av 500 mill 
Renter og avdrag til investeringer kommer i tillegg. Dette illustrerer at tjenestene   må dreies i retning 
av et større fokus på hjemmebasert omsorg.  

Gjennom ombygging av Helsehuset samt overtakelse av bygningsmassen på Edwin Ruud som i dag 
eies Sykehuset Østfold, har Indre Østfold kommune foretatt   viktige grep for å møte behovet for 
institusjonsplasser de neste fem årene. Fra 2024 vil det imidlertid måtte investeres i et betydelig 
beløp for å øke kapasiteten på sykehjem i den nye kommunen.  

For å lykkes med dette, må vi erkjenne at vi også må gjøre en del ting vi i dag ikke har gjort, og vi må 
også tørre og prøve - og feile. Helse- og velferdsområdet har etablert en e-helseavdeling som, 
sammen med Innovasjon og kommunikasjon, skal være en pådriver for å innfase helse- og 

Økning i antall plasser ved uendret dekningsgrad  

(lyseblå del av søylen er dagens plasser) 

Merkostnader ved ulike valg… 

Kostnadsøkning utover dagens nivå v/ ulike dekningsgrader  



velferdsteknologiske løsninger. Helse og velferdsområdet har satt seg som et må å hvert år pilotere 
og teste ut nye løsninger i mindre skala og aktivt jobbe for å fase disse inn i ordinær drift. Digitale 
løsninger, lavterskeltilbud, avlastningstjenester og ulike former for korttidsopphold skal prioriteres. 

Deltakelse i SIO-ordningen gir kommunen en mulighet til å drive et strukturert   omstillingsarbeid de 
3 neste årene. Det er helt sentralt at vi gjennom stram drift, nye arbeidsformer, og klare retningsvalg 
evner å frigjøre ressurser for å håndtere en drift uten SIO fra 2023. SIO-ordningen må således ikke 
betraktes som et «hvileskjær», men snarere som en anledning å drive et omstillingsarbeid som 
uansett ville vært tvingende nødvendig 

6.3.4 Budsjett 

Tall i hele 1 000 kroner 

ÅR: 2020 2021 2022 2023 

Foreslåtte RAMMER  929 805 943 610 943 610 943 610 

Felleskostnader * -82 321  -82 321 -82 321 -82 321 

Koordinering og inntak 139 965 139 965 139 965 139 965 

Pleie og omsorg 409 182 409 182 409 182 409 182 

Behandling og mestring 110 749 110 749 110 749 110 749 

Samskaping 48 950 45 955 45 955 45 955 

Tjenester for funksjonshemmede 206 115 222 915 222 915 222 915 

NAV 97 165 97 165 97 165 97 165 

*Inkluderer hele kommunalområdets refusjonsinntekt fra toppfinansieringsordningen for særlig ressurskrevende helse- og 

omsorgstjenester i kommunene. 

• Budsjett 2020 for Helse og velferd innehar en rekke ulike tilpasninger og justeringer av 
dagens drift som må ses i sammenheng. Det er flere tiltak, nysatsninger og økninger av 
allerede etablerte tiltak rådmannen ikke finner rom for å igangsette eller prioritere. På den 
annen side inneholder budsjettet også styrkninger av etablerte driftstilbud som vurderes 
underfinansiert eller for lavt prioritert i dagens budsjetter. Det opprettes også nye tiltak og 
tjenester for å styrke kapasiteten for en del tjenesteområder. Videre forutsettes en rekke 
ikke-budsjetterte aktiviteter/tiltak som løper pr i dag opphørt i nytt budsjett 2020.I det 
følgende redegjøres det for de viktigste. 

• Det har vært en utfordring at utgangspunktet, dagens drift i 5K, avviker med ca. 45,0 mill i 
merforbruk fra vedtatte budsjetter. I hovedsak omhandler merforbruket i 2019, i forhold til 
opprinnelig budsjett i 5K dette: 

o Kjøp av eksterne sykehjemsplasser, ca. 17,0 mill kroner.   
o Helsehuset ca. 5,0 mill kroner.  
o Grinitun ca. 7,0 mill kroner.   
o Hjemmesykepleien ca. 5,0 mill kroner.  

• BPA tjenester ca. 5,0 mill kroner. 

• Dersom Indre Østfold kommune ikke hadde gått inn i SIO-ordningen hadde dette medført at 
det måtte foretas store kutt i tjenestene i 2020 for å dekke opp for merforbruket. Innen SIO-
ordningen avsluttes i 2023 må kommunen ha tilpasset sin drift til en langt lavere ramme, 
men nå har vi altså 3 år på denne omstillingen.  

• Det etableres i Spydeberg et midlertidig sykehjemstilbud i november 2019. Det er i dagens 
økonomiplan i Spydeberg ikke lagt inn driftsmidler til dette tiltaket. Det legges inn 9,0 mill 
kroner i nye driftsmidler til tiltaket for 2020. Som en konsekvens av dette, samt forventet 
effekt av å overta sengepostene på Helsehuset og kunne nyttiggjøre seg disse på en noe 
annen måte enn tidligere, forventes det en innsparing på ca. 17,0 mill kroner ved å ikke kjøpe 
eksterne sykehjemsplasser som i dag gjøres ut over budsjett.   

• Helsehuset IØMKS IKS blir en del av Indre Østfold kommune. Driften på Helsehuset ligger i 
2019 ca. 5,0 mill kroner utover budsjett. Gjennom flere omstillingstiltak, b.la etablering av 



kommunalt ansatte fastleger, omorganisering av legebemanningen på kommunale akutte 
døgnplasser (KAD), redusert ressurs til kommuneoverlegefunksjon som følge av bedret 
samordning og øvrige reduksjoner i driften på Døgnenheten, forutsettes dette merforbruket 
å nulles ut. 

• Hjemmebaserte tjenester er den delen av området som i størst grad erfarer konsekvensene 
av oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelsetjeneste i tillegg til økningen av eldre 
personer. Rådmannen finner rom for en forsiktig økning i ressursene til denne tjenesten   
med ca. 1,5 mill sammenlignet med 2019-budsjett 

• Indre Østfold kommune blir medlemskommune i ACT- teamet, som er et tverrfaglig tilbud i 
samarbeid med sykehuset, til brukere med alvorlige psykiske lidelser innenfor b.la 
schizofreni-spekteret. Tre av dagens kommuner deltar i ordningen i dag. Merkostnaden til 
denne satsningen er ca. 0,8 mill kroner som legges inn som en styrkning av budsjettet. Dette 
gir anledning for ti nye brukere å motta tjenester fra ACT-teamet. Dette forventes å redusere 
ressursbruken innenfor øvrige kommunale, psykiske helsetjenester med 1,0 mill kroner.  

• Avlastningshjemmets budsjettramme holdes uendret. Dette medfører i realiteten et 
innsparingskrav på 2,7 mill kroner da eierkommunene i 2019 har kjøpt tilleggstjenester, uten 
budsjettdekning, i denne størrelsesorden av Avlastningshjemmet, noe som ikke videreføres..  

• Nivået på økonomisk sosialhjelp budsjetteres på 2019-nivå. Dette representerer en 
innsparing på ca. 6,5 mill kroner sammenlignet med nivået i 2019. Det legges inn en forsiktig 
økning på en 0,5 mill kroner knyttet til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere samt en 
økning på 1,0 mill kroner knyttet til økte reisekostnader for ansatte som følge av flytting til 
nytt, midlertidig arbeidssted på Elvestad. NAV har i tillegg redusert sin bemanning innen 
kommunal del med fem årsverk sammenlignet med 2019-nivået. 

• Av nye tiltak er driftsutgifter til Griniveien og Birkelunden bofellesskap lagt inn fra januar 
2021. 

• Budsjettet for Hobøl og Grinitun sykehjem styrkes med 7,5 mill kroner sammenlignet med 
opprinnelig budsjettramme for 2019. Rådmannen vurderer at driften på sykehjemmene er 
underfinansiert i dag. 

• Det er i 2019 innvilget BPA-tjenester i Spydeberg og Trøgstad for ca. 5,5 mill kroner utover 
budsjett. Rådmannen finner ikke å kunne avvikle disse og legger inn 5,5 mill kroner. 

6.3.5 Investering  

Tall i hele 1 000 kroner 

 ÅR: 2020 2021 2022 2023 

 Foreslåtte RAMMER  48 500 24 500 46 000  15 000 

1 Birkelunden bofellesskap 11 000    

2 Griniveien bofellesskap 19 500    

3 
Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt 
funksjonsevne, del 1 1 500 15 000 15 000  

4 Velferdsteknologi/videodialog kommune – pasient 1 000    

5 Digitale nøkkelsystemer 1 000 3 000   

6 Boliger psykisk helse  1 000 11 000  

7 Boliger til flyktninger og vanskeligstilte  1 000 5 000  

8 Sykesignalanlegg sykehjem 10 500    

9 Ny heis i «gamle hospitalet» Edwin Ruud  3 000   

10 
Nødstrømsaggregat alle sykehjem, etter ROS-
analyse 3 000    

11 Tilpasning kjøkken/ matproduksjon til IØK 1 000    

12 
Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt 
funksjonsevne, del 2  1 500 15 000 15 000 



 

1. Birkelunden bofellesskap: Ferdigstilling av tiltak påbegynt i 2019. Bygging av 10 boliger for 
utviklingshemmende + personalbase. Påkrevd iht. Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester § 3-4 Boliger til vanskeligstilte. Syv av de som tiltenkes bolig kommer fra 
foreldrehjemmet. Tre kommer fra gammelt bofellesskap som alternativt trenger oppussing. 
Det er rimeligere for kommunen å drifte en samlokalisert bolig enn BPA-løsninger. 

2. Griniveien bofellesskap: Ferdigstille tiltak påbegynt i 2019. Samlokaliserte boliger for 
personer med hjelpebehov.  

3. Tilrettelagte boliger for personer med nedsatt funksjonsevne i Askim: Dette består av 2 del-
prosjekt og må sees i sammenheng med forslag 12. Det er ikke tatt stilling til om punkt a eller 
b under påbegynnes først.  

a. Bygging av nytt døgnbemannet bofellesskap for inntil 10 mennesker med 
utviklingshemming. Brukere med store behov som hovedsakelig blir ivaretatt i 
hjemmet per nå. Prosjektering budsjettert i 2019 for Askim kommune er ikke 
påbegynt.        

b. OPS-prosjekt med en foreldregruppe som vil bygge omsorgsboliger for sine barn.  
4. Velferdsteknologi/videodialog kommune – pasient: Slutte oss til et utviklingsløp Halden 

kommune kjører sammen med E-smart Helse knyttet til en løsning hvor pasienter får 
installert en form for trygghetspakke med nettbrett/lyd og bilde kommunikasjon direkte med 
legevakt. 

5. Digitale nøkkelsystemer: Vi er fem kommuner som blir 1. Det er ulike nøkkelsystemer i alle 
kommunene og det vil være uhåndterbart å holde orden på fem ulike nøkkelsystemer. Det 
blir 3 avdelinger innenfor hjemmesykepleien og personale skal kunne jobbe på tvers av 
avdelingene i en felles nattjeneste. Gir grunnlag for mer effektiv drift. 

6. Boliger psykisk helse: Boliger for brukere innen psykisk helse, med tilhørende personalbase, 
har vært et stort behov i Hobøl i mange år. Må sees opp mot en kartlegging og vurdering av 
totalbehovet i IØK. 

7. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte:   Indre Østfold kommune har et stort behov for 
kommunale boliger. 

8. Sykesignalanlegg sykehjem: Det er kun Trøgstadheimen som har et anlegg som tilfredsstiller 
dagens standard. På de andre institusjonene er det kritisk i forhold til drift, vedlikehold og 
tilgang på reservedeler.   

9. Ny heis i «gamle hospitalet» Edwin Ruud: Bytte heis fra 1964 i hospitaldelen på Edwin Ruud. 
Dersom denne delen skal brukes til pleie- og omsorgsformål må heisen byttes. 

10. Nødstrømsaggregat alle sykehjem, etter ROS-analyse: Nødstrømsløsninger foreslås som 
resultat av ROS analyse. Sikre strømforsyning er vurdert som det mest kritiske av 
risikofaktorene for å sikre liv og helse. Enkelte steder er det enveis strømtilførsel mens det 
andre steder er toveis som gir større driftssikkerhet. Investeringen som foreslås gir ikke 
mulighet for mobile løsninger ved alle pleie- og omsorgssenter, men det er realistisk at 
foreslått ramme kan gi mobil løsning ved 2-3 steder. De mest sårbare bør prioriteres. Sikre 
nødstrømsløsninger vil redusere behovet for evakuering og forflytning av pasienter til andre 
enheter ved strømbortfall av noe varighet. 

11. Tilpasning kjøkken/matproduksjon til IØK: Tilrettelegging for eventuelle endringer i 
produksjon og levering av mat til sykehjem og hjemmeboende. Avhengig av utredning og 
politisk vedtak. 

12. Se forklaring punkt 3 

 


