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Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne 
 

1 Innledning 
 
Gjennom ny kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenestene 2014 - 2023 som avløsning 
av Pleie- og omsorgsplanen vedtatt i 2009, legger Hvaler kommune til rette for et flersidig 
taktskifte i sitt omsorgsarbeid. Dette skiftet kommer som et resultat av den sterke veksten i 
antallet eldre i planperioden, herunder også i antallet demente, Samhandlingsreformens 
krav til kommunalt ansvar for utskrevne fra sykehus, endringer i sentralt lovverk og økte 
forventninger om forebyggende arbeid bl.a. nedfelt i Lov om Folkehelse. 

 
Den nødvendige økonomiske styrkingen som spesielt omsorgen for eldre vil måtte bli 
gjenstand for, vil sette store krav til kommunale prioriteringer. Utfordringene i planperioden 
handler imidlertid ikke kun om økonomi. Her hører det også med å vektlegge innovativ evne 
i tjenesteområdene, både i forhold til utvikling av kompetanse og for å finne fram til 
løsninger for samarbeid som bygger ned barrierer mellom fag og tjenesteområder. 
 
De utfordringer som Hvaler kommune vil stå overfor i planperioden vil på flere vis kunne 
virke overveldende. Arbeidet med planen bør imidlertid fra første stund dreies mot de 
spennende muligheter som bor i de ressurser både menneskelig, bygningsmessig, 
organisatorisk og økonomisk som Hvaler kommune har potensiale for å utnytte. 
 
 

 
Økt vekt på aktivisering, som her gjennom Den Kulturelle Spaserstokken, vil ha prioritet i planperioden 

 

 
Kommunedelplan for Helse og Omsorgstjenester bygger på tidligere vedtatt plan for Pleie- 
og omsorgstjenester (k-styre 11.3.2009).  
Oppdraget med å utarbeide planen er å finne i kommunestyrets vedtak 21/12 (29.03.). 
Planen vil gi en felles forståelse av de utfordringer Hvaler kommune står ovenfor fram til 
2023 innenfor tjenesteområdene Dypedalåsen sykehjem, Hjemmebaserte tjenester, Tiltak 
for funksjonshemmede, Tjenester for barn og unge samt NAV Hvaler. Utvidelsen av planen i 
forhold til ovennevnte Pleie- og omsorgsplan, tilsier således at navnet på planen endres til 
Kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenester  
 



Kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenestene  2014 – 2023                       

4 
 

Innføringen av Samhandlingsreformen og ny organisering (Virksomhet ”Tjenester for barn 
og unge”) understreker behovet for en revisjon av en plan som dekker over en tredjedel av 
kommunens totale driftsbudsjett for 2014 og som vil utgjøre en økende andel i årene som 
kommer. 
 
Planarbeidet er beregnet å koste totalt kr 110.000,- hvorav kr 60.000,- dekkes av sentral 
planramme. De øvrige 50.000,- dekkes over ordinære driftsmidler. 
 
Overordnet målsetting for arbeidet innenfor disse sentrale velferdsområdene er nedfelt i 
kommuneplanens samfunnsdel der trygghet, verdighet og selvstendighet er bærende 
elementer. På dette grunnlaget skal planen bl.a. gi: 
 

 En helhetlig oversikt over de ressurser både i form av personell og økonomi 
tjenesteområdene har til rådighet 

 De utfordringer kommunen står ovenfor på tjenesteområdene 
 Beskrivelse av behovet for styrket tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 Utvikling av kompetanse 
 Samarbeid med det frivillige organisasjonslivet i kommunen 

 
Når det gjelder oppfølging av planen vil den finne sted gjennom: 

 Rullering av strategiske virksomhetsplaner 
 Det årlige arbeidet med budsjett og rullering av økonomiplan 
 Årlig rullering av annet relevant planverk 

 
I tråd med oppsatt milepælsplan, tar en sikte på å sluttbehandle planen i kommunestyrets 
møte i mai 2014. 
Planen gjøres gjeldende for perioden 2014 – 2023 (kommuneplanperioden), men vil ta opp i 
seg føringer som også vil komme til å gjelde fram mot 2030. 
 

1.2 Planens oppbygging 
  
 Planen består av tre hoveddeler med følgende fordeling: 
 

Del I –  Det formelle grunnlaget for planen nedfelt i lovbestemmelser og 
kommunale vedtak 

Del II -  En beskrivelse av status innenfor de ulike tjenesteområdene 
Del III -  Handlingsdelen som beskriver mål og tiltak i de ulike 

tjenesteområdene i planperioden 
 

1.3      Helse- og omsorgsplanen,  en strategisk plan 
 
En kommunedelplan for flere virksomhetsområder innenfor området «Helse- og omsorg» 
med en planhorisont på 10 år, er å betrakte som en strategisk plan. Dette innebærer at en 
ønsker å oppnå politiske mål på en best mulig måte. I en slik plan kan det i så måte også 
legges opp til at flere virksomheter kan samarbeide om en felles strategi. Grunnlaget for slik 
strategisk planlegging, springer ut av:  
• behovet for mer langsiktighet i arbeidet 
. ønske om vekt på forebygging - folkehelseperspektivet 
• endringer i omgivelsene 
• endringer i sektorpolitikken  
• nye krav og forventninger fra brukerne 
• manglende realisering av gjeldende strategi  
Gjennom årlig budsjett og virksomhetsplan, handlingsplaner og eventuelle delstrategier for 
enkelte fagfelt, vil strategien bli nedfelt og gjennomført 
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1.4 Føringer for planarbeidet 
 
Sentrale føringer 
 

 Stortingsmelding NR 25 – Mestring, muligheter og mening (2005 – 2006) 
 
Ved siden av å legge til rette for utdanning og deltagelse i arbeidslivet, er områdene under 
overskriften ”Helse og omsorg” grunnpilarene i det norske velferdssamfunnet. Den offentlige 
debatten synliggjør stor grad av enighet om hovedlinjene i utformingen av fremtidens helse- 
og omsorgstilbud. Ikke minst gjelder dette de utfordringer det norske samfunnet vil stå 
ovenfor de neste ti-årene med en spesiell stor vekst i antall personer over 70 år. Sentralt i 
beskrivelsen av omsorgsutfordringer og brukergrupper innenfor de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene, står St. meld. Nr. 25 – ”Mestring, muligheter og mening”  Fremtidens 
omsorgsutfordringer - St. meld.nr 25 (kortversjon) 
 

 Samhandlingsreformen 
 
Stortinget vedtok i 2010 St.meld.nr.47, Samhandlingsreformen som gir kommunen nye og 
krevende oppgaver innen forebyggende folkehelsearbeid og helse og omsorgstjenester.  
Kortversjon av regjeringens presentasjon av samhandlingsreformen, se: 
Samhandlingsreformen 
 

 Sentralt lovverk  
 
Rettslig er omsorgsbegrepet benyttet i flere lover. I denne planen blir omsorgstjenesten i 
hovedsak benyttet som en samlebetegnelse for ulike former for hjemmetjenester, 
hjemmesykepleie, omsorgsboliger, sykehjem, med støtte fra allmennhelsetjenesten og den 
øvrige kommunale helse- og sosialtjenesten. I denne definisjonen ligger det også en 
forutsetning om at tjenestene skal sikre brukerne innflytelse over tjenestetilbudet og at de 
skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. 
 
Sentralt i regulering og tilrettelegging av det  kommunale helse og omsorgstilbudet står 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som trådte i kraft 1.1.2012: Helse og 
omsorgstjenesteloven. Når det gjelder lovverk og henvisninger til fagorganer for øvrig, vises 
til Helsebiblioteket.no, et offentlig finansiert nettsted for fagkunnskap og lovverk.  
 
Regionale føringer 
 
Når det gjelder de regionale føringene for kommunens plan for Helse- og omsorgsarbeidet 
er disse først og fremst nedfelt i følgende planverk vedtatt av fylkestinget. 

 Fylkesplan for Østfold - mot 2050 

 Folkehelseplan - Østfold fylke 

 Regional plan - fysisk aktivitet 2011-201 

 Fylkesdelplan barn og unge vedtatt 2009 
 
Det som er fellesnevneren i disse planene med relevans for denne planen, er 
understrekningen av det forebyggende arbeidet nedfelt i lov om Folkehelse - 
Folkehelseloven 
 
 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Vedlegg/Omsorgsmeldinga_kortversjon.pdf
http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Vedlegg/Omsorgsmeldinga_kortversjon.pdf
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kampanjer/samhandling/om-samhandlingsreformen/samhandlingsreformen-i-kortversjon.html?id=650137
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-030.html
http://www.helsebiblioteket.no/
http://www.ostfold-f.kommune.no/stream_file.asp?iEntityId=10149
http://www.ostfold-f.kommune.no/stream_file.asp?iEntityId=12903
http://www.ostfold-f.kommune.no/stream_file.asp?iEntityId=12605
http://www.ostfold-f.kommune.no/stream_file.asp?iEntityId=14636
http://www.lovdata.no/all/hl-20110624-029.html
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Kommunale føringer 
 

 Prioritering av planarbeid 2012, K-sak 21/12 (29.3.2012) jfr. vedlegg til k-sak. 
Oversikt over planer 2012 

 
I angjeldende sak understrekes følgende: Av spesielt samfunnsmessige hensyn har 
rådmannen valgt å prioritere planer som eksempelvis revisjon av kommunedelplan for Pleie 
og Omsorg (ref.nr 7),  

  

 Samhandlingsreformen – veien videre i Hvaler – K-sak 109/11 (22.06.) 
Samhandlingsreformen - Prosjektplan 
 

Hvaler kommune har valgt å møte disse utfordringene i samarbeid med Fredrikstad 
kommune. Fra mars 2011 har seks arbeidsgrupper arbeidet i med ulike utfordringer i 
prosjekt ”Samhandlingsreformen – Hvaler kommune”. For 2012 fikk Hvaler kommune tilført 
ca. 4,5 millioner for å løse tjenestemessige oppgaver på bakgrunn av 
samhandlingsreformen. 
Utfordringer og tiltak knyttet til samhandlingsreformen vil videre bli behandlet under de 
enkelte tjenesteområdene. 
 

 Relevante kommunedelplaner – annet kommunalt planverk 
 

Det er viktig for helheten i kommunal planlegging at en i arbeidet med rulleringen tar hensyn 
til, og innarbeider, relevante forhold i allerede vedtatt planverk. I forhold til rulleringen av 
angjeldende plan vil dette gjelde: 

 Boligsosial handlingsplan 2013 - 2016 

 Plan for Integrering og inkludering 2013 - 2016  

 Plan for folkehelse vedtas – mars 2014 
 

 
Vennskap og arbeid for felles verdier hindrer ensomhet og mistrivsel 

 

1.5 Standarder for kvalitet i helse og sosial 2014  
 
For å kvalitetssikre standarden på kommunale tjenester til mennesker som ikke kan dra 
omsorg for seg selv, har kommunen tatt utgangspunkt i kvalitetsforskriften av 01.03.03.  
Standardene inngår i planen i tråd med de krav som snart kommer om at kommunale 
standardkrav skal politisk behandles. 
Det er viktig å merke seg at hver enkelt tjenestemottaker har rett og krav på et individuelt 
tilpasset tilbud, men kommunens standard skal være en retningslinje for både kommunens 
saksbehandlere og beslutningstakere. 

http://www.hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/kommunestyret/2012/Innkallinger/2012-03-29/Vedlegg/21_12_Oversikt_over_planer.pdf
http://www.hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/kommunestyret/2011/Innkallinger/2011-06-22-vedlegg/52_11_Samhandlingsreformen_Prosjektplan_v1_0.pdf
http://www.hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/kommunestyret/2013/Innkallinger/2013-06-20/Vedlegg/48_13_Boligsosial_handlingsplan_2013-16.pdf
http://www.hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/kommunestyret/2013/Innkallinger/2013-06-20/Vedlegg/49_13_Kommunedelplan_for_integrering_og_inkludering_2013-16.pdf
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 Oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet 

 Alle individuelle tjenestebehov skal kartlegges, faglig vurderes og hjemles i 
administrative vedtak med klageadgang. 

 Det skal legges stor vekt på brukernes behov og ønsker i utmåling av tjenester.  For 
tjenestemottakere som ikke selv kan ivareta sine interesser skal pårørende eller 
verge/ hjelpeverge tas med på råd. 

 Hvis ikke hjelpen kommer til forventet tid skal tjenestemottaker få beskjed. 
Akseptabelt avvik i tid er inntil 30 minutter. 

 Det skal utarbeides tiltaksplaner for alle brukere som mottar hjemmesykepleie og 
institusjonsplasser. 

 For brukere med sammensatte tjenester skal det informeres om retten til individuell 
plan. 

 Alle brukere skal ha ansvarsperson eller primærkontakt som skal ha utvidet ansvar 
ift blant annet kontakt med bruker/ pårørende/ verge/ hjelpeverge. Primærkontakter 
skal etableres for å oppnå færrest mulig tjenesteytere å forholde seg til. 

 

 Mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg. 

 Der det er mulig skal det tilrettelegges for ivaretakelse av egenomsorg ved hjelp av 
tekniske hjelpemidler. 

 Det skal tilbys bistand til personer som har behov for opplæring for å ivareta sin 
egenomsorg. 

 

 Grunnleggende fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), 
variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat. 
 

 Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise. 

 Servere god og næringsrik mat, tilpasset sykdomstilstand (kvalitetssikret). 

 Kommunen skal sørge for å ha faglig kunnskap og skriftlige rutiner om mat og 
tilrettelegge måltider etter dette (jfr IK-mat. på kjøkkenet Dypedalåsen eldresenter). 

 Det skal holdes oversikt over inntak av mat og drikke til brukere som ikke kan ivareta 
dette selv. 

 Gi bistand til å opprettholde/ lære selvstendighet til selv å kunne lage/ tilrettelegge 
sin egen mat. 

 Sørge for at hjelpemidler er tilgjengelig og utprøvd der det er nødvendig for å kunne 
tilrettelegge og innta sine måltider. 

 Det kan tilbys varm middag syv dager i uken for hjemmeboende eldre/ 
funksjonshemmede (etter oppsatt meny, ikke valgfrihet). 

 

 Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 

 Det skal alltid være tilgjengelig personale for hjelp til toalettbesøk (institusjoner). Det 
må aksepteres ventetid på grunn av reisetid og lignende, men alle skal være kjent 
med hvor hjelpen kan bestilles (jfr. alltid tilgjengelig hjelp). 

 Sikre at personer som ikke kan ivareta sine naturlige funksjoner får oppfølging/ hjelp 
til dette gjennom systematisk registrering. 

 Det skal tilrettelegges med nødvendige tekniske hjelpemidler for å lette utførelse av 
personlig hygiene og toalettbesøk. 

 Så langt det er faglig forsvarlig skal hver enkelt bruker selv få bestemme sin 
ivaretakelse av personlig hygiene. 

 Bruker skal ha mulighet til minst en dusj/ karbad i uken. 
 

 Tilpasset hjelp ved av- og påkledning 
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 Behov for hjelp til av- og påkledning skal kartlegges og bistand skal tilpasses den 
enkeltes behov. 

 Den enkelte bruker skal gis mulighet til selv å foreta sitt eget klesvalg.  
 

 Følge en normal døgnrytme og unngå uønsket og unødvendig sengeopphold 

 Alle brukere skal ha som minimum en mulighet til å komme ut av sengen senest kl 
10.00 på morgenen og selv velge når han/ hun vil legge seg på kvelden. Brukere av 
hjemmetjenester som er avhengig av flere hjelpere skal ha mulighet til å være oppe 
frem til kl. 20.00. 

 Det skal være mulig for personer med bistandsbehov til dagliglivets gjøremål å få 
hjelp til å komme opp av sengen slik at skole/ arbeid kan gjennomføres. 

 Som hovedmål skal alle brukere av helse og omsorgstjenester ha individuell 
tilpasset tjenester beskrevet i tiltaksplaner. 

 

 Mulighet for ro og skjermet privatliv, selvstendighet og styring av eget liv 

 Bruker skal få bistand og tilrettelagte tjenester/ hjelpemidler for å opprettholde 
dagliglivets gjøremål. 

 Brukere skal ha mulighet til å kunne låse døren til sin egen bolig. 

 Det skal innhentes opplysninger om tro og livssyn slik at det tas hensyn til dette ved 
utforming av tjenester og aktiviteter.  

 Besøk utenom forventede tidspunkter avtales nærmere. 
 

 Tilbud om enerom for langtidsopphold til de som selv ønsker det 

 Beboere på institusjon tilbys enkeltrom hvis det ikke er ønskelig å dele rom med 
andre.  

 I størst mulig utstrekning stilles det enerom til disposisjon for beboere på korttid- og 
avlastningsopphold. 

 

 Mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 

 Ut i fra den enkeltes ønsker og premisser. Det skal vektlegges muligheter for besøk i 
brukerens egen bolig eller rom ved at f.eks. at rom på sykehjem er ryddig og 
klargjort for besøk innen kl. 1300 hver dag.  

 

 Tilbud om variert og tilpassede aktiviteter både ute og inne 

 Det skal tilbys mulighet for brukere til å mestre samvær med andre i sosiale 
sammenheng. 

 Det skal kartlegges og tilpasses hjelpemidler som kan bidra til muligheter for sosialt 
samvær og aktiviteter. 

 Institusjonsboere som ønsker det skal ha mulighet for aktiviteter/ turer ute i friluft. 
 

 Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og 
omsorg tilpasset den enkeltes tilstand 

 Brukere av kommunale helse og omsorgstjenester skal tilbys regelmessige 
legeundersøkelser, minst en gang i året. 

 Ved innleggelse på sykehjemmet foretas det medisinsk undersøkelse/utredning 
innen en uke (jfr. prosedyrer; Medisinsk undersøkelse og behandling i sykehjem / 
Vedlegg 1 til prosedyre medisinsk undersøkelse og behandling i sykehjem). 

 Det etableres samarbeidsmøter mellom lege/ hjemmesykepleie/ institusjon/ 
psykiatritjenesten. 

 Ved akutt behov for plass i institusjon vil det bli tilbudt korttid-/ avlastningsplass. 
 

 Tilbud tilrettelagt for personer med demens 
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 Det er pr 2013 seks langtidsplasser på Dypedalåsen eldresenter i skjermet enhet, 
spesielt tilrettelagt for personer med demens (jfr. prosedyre Langtidsopphold i 
skjermet enhet for aldersdemente). Tilbud til personer med demens skal ha fokus og 
beskrives i egen demensplan. 

 

 Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 

 Brukere som ikke selv er i stand til å ivareta god munnhygiene får tilbud om hjelp og 
opplæring til dette. 

 Brukere av hjemmetjenester som fyller nedfelte kriterier og beboere i institusjon 
tilbys offentlig tannhelsetjeneste. Kommunen kan bistå med hjelp til transport der 
dette er faglig vurdert. 

  

 En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser 

 Brukere i samråd med sine pårørende skal selv kunne velge om de vil avslutte sitt liv 
på institusjon eller i sitt eget hjem. 

 Ved livsavslutning i sitt eget hjem etableres det egne rutiner for færrest mulig 
hjelpere, trygghet for pårørende og god dialog mellom brukere/ pårørende og 
kommunen. 

 Det er etablert palliasjonsrom og pårørenderom på Dypedalåsen sykehjem som skal 
gi mulighet for en verdig livsavslutning i rolige omgivelser. 

 
Standardene er utarbeidet av ledelsen og alle ansatte i pleie- og omsorgsavdelingen i  
Hvaler kommune i løpet av våren, sommeren og høsten 2003. Standardene er revidert og 
behandlet av kommunestyret ved flere anledninger i fra 2003 og frem til behandlingen i 
kommunedelplan for helse og omsorgstjenester for 2014 -2023. 
 

1.6 Kommuneplanen 2011-2023 - Kommuneplan - Samfunnsdelen 
 
Vedtatt 7. april 2011. Samfunnsdelen har visjonen «Flest soldager – uansett vær» og fire 
hovedtemaer for målsetninger og strategier.  

 Levekår – folkehelse og livskvalitet 

 Kommunale tjenester – bruker orienterte, effektive og bærekraftige 

 Verdiskapning – næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet 

 Klima – langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling 
 
Arealdelen; Føringer om å la senterstruktur styre 75 % av utbyggingen til de fem 
lokalsentrene Skjærhalden, Rød, Ødegårdskilen, Hauge og Utgårdskilen. Det er tilrettelagt 
for regulering av områder til nytt sykehjem eller nye omsorgsboliger ved Rød og 
Skjærhalden. 
 

2  Krav til utvikling av kommunedelplaner  
 

 Plan og bygningsloven som planmessig grunnlag 
 

Kommuneplanlegging skal utføres i henhold til bestemmelsene i Plan og bygningsloven kap 
11. Kommunedelplanen skal begrunne kommunens langsiktige mål, vise hvilke utfordringer 
man står foran og redegjøre for strategier for en ønsket utvikling av det boligsosiale arbeidet 
i kommunen. Kommunedelplanen er et overordnet styringsdokument som må følges opp i 
mer detaljerte planer, økonomiplaner og årsbudsjett. 
Gjennom kommunedelplan for Helse og omsorg, skal kommunens politiske myndigheter 
formidle hvilke overordnede utviklingsretninger de vil arbeide etter med hovedvekt på visjon, 
mål og tiltak. 
  

http://www.hvaler.kommune.no/Documents/Politikk_og_demokrati/UMT/2011/Inkallinger/2011-03-23-vedlegg-sak-29-11/2011-03-23_vedlegg_Samfunnsdel_revidert_mars_2011.pdf
http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html
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 Planprogram 
 
Som et første ledd i arbeidet med kommunedelplanen, skal det i følge Plan- og 
bygningslovens § 11-13 utarbeides program for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive 
hvilke tema og områder planen skal omfatte, aktuelle problemstillinger, hvilke utredninger 
som er nødvendige å gjennomføre, medvirkning og prosess. Forslaget skal ut på høring i 
minimum 6 uker før det kan fastsettes av kommunestyret. 

 
Formålet med planprogrammet er å styrke tidlig medvirkning og gode planprosesser. Med 
bruk av planprogram skal prosessen bli forutsigbar og effektiv for alle parter. 

 
Planprogrammet skal: 
- avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet 
- beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet 
- vise behovet for nødvendige utredninger 
- vise opplegg for informasjon og medvirkning 
- vise organisering og framdrift 
 

3  Fremdrifts- og milepælsplan 
Aktivitet Hvem gjør hva? 

 Administrasj RÅLE UMT/UKPT K-styret 

Oppstartsmøte 

Organisering og ramme for 

arbeidet fastsettes 

15.10.12 23.10.12   

Forslag til planprogram 

Godkjenning i RÅLE 

    

Politisk behandling av forslag 
til planprogram som skal 
legges ut på 
offentlig høring 

Saksfrist 

08.01.13 

 23.01.13 07.02.13 

Varsel om oppstart 
annonseres. Planprogram 
legges ut på høring, 
minimum 6 uker 

Høringsfrist 

05.04.13 

   

Bearbeiding av innspill til 
planprogram. Revidere 
planprogram 

    

Sluttbehandling av 
planprogram – 
planprogrammet vedtas 

Orientering i 

UKPT om 

høringsrunden 

 24.04.13 16.05.13 

Utarbeide 
kommunedelplanen 

    

Politisk behandling av 
forslaget til kommunedelplan. 
Vedtak om offentlig ettersyn.  

Saksfrist 

12.11.13 

 26./27.11.13 12.12.13 

Åpent møte Januar 2014    

Planforslaget legges ut på 
høring – 
minimum 6 uker.  

Høringsfrist 

01.02.14 

   

Bearbeiding av innspill.  
Revidere planforslaget.  

    

Sluttbehandling: planvedtak   Mars 2014 Mai 2014 
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4  Organisering og oppfølging av  planarbeidet 
 

 Organisering 
 

Planarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående av kommunalsjefene og og 
assisterende rådmann (frem til desember 2013). Folkehelsekoordinator/konsulent i stab 
leder planarbeidet og er sekretær for styringsgruppa. Virksomhet Plan, ved avdelingsleder,  
deltar i arbeidet for å sikre at plan- og bygningslovens bestemmelser for utvikling av 
kommunedelplaner blir ivaretatt. 
Det opprettes i tillegg en arbeidsgruppe bestående av virksomhetslederne i de aktuelle 
tjenesteområdene.  
Referansegrupper opprettes etter behov 
 

 Koordinerende enhet. 

Koordinerende enhet satt sammen av ni personer med bakgrunn fra skole, barnehage og 
Helse- og omsorgssiden i HK, herunder NAV og folkehelse, har som mandat å koordinere 
arbeidet mellom virksomheter som yter personrettede tjenester innen virksomheter som 
barnevern, bofelleskap, tiltak for funksjonshemmede, barnehage, skole, helsevern for barn 
og unge, omsorgtjenesten og NAV. Oppgaven er å bidra til at tjenesteytingen blir helhetlig 
og samordnet for den enkelte innbygger som mottar særskilte tjenester fra mer enn to 
virksomheter. Teamet skal i tillegg fremme folkehelse, trivsel og utjevning av sosiale 
forskjeller i hele befolkningen. Teamet skal samtidig bidra i forhold til at kommunen tar 
initiativ til et bredt samarbeid i kommunen, og mellom kommunen og andre aktører i 
samfunnet, ut fra formålet og målene i Folkehelseloven 

I en plan for Helse- og omsorgstjenestene i Hvaler kommune der ikke minst 
samhandlingsreformen legger klare premisser for veivalgene, vil nettopp koordinerende 
team få en nøkkelrolle for å utvikle et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som et nødvendig 
grunnlag for tjenesteproduksjon. 
 

 Medvirkning 
 
Medvirkning er et viktig grunnlag for arbeidet med en ny kommunedelplan for Omsorg og 
Helse for perioden 2014 – 2023. Ansvaret for slik medvirkning vil bl.a. bli tillagt 
virksomhetsområdene. Medvirkning vil innebære dialog både med brukergrupper, 
pårørende, frivillige organisasjoner, tillitsvalgte og offentlige myndigheter. Det vil bli et åpent 
møte når planen er på høring, mest sannsynlig i november 2013.  
 

 Oppfølging av planen 
 
Budsjett og økonomiplan 
Andre kommunedelplaner  
Virksomhetsplaner 
Rullering av kommuneplanen 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenestene  2014 – 2023                       

12 
 

DeI II Dagens situasjon og morgendagens utfordringer 
 

5  Dagens situasjon og utfordringer innenfor tjenesteområdene 
 
Dette kapitlet gir en beskrivelse av dagens situasjon innenfor tjenesteområdene og 
gjennomgår de hovedutfordringer disse områdene vil stå overfor i årene som kommer. I 
denne gjennomgangen behandles omsorgstjenesten under samme punkt, men deles i to  
( sykehjemstjenesten og hjemmetjenesten) under del III, Handlingsdelen.  
 

5.1  Omsorgstjenesten i Hvaler  
 
Statusbeskrivelse 
 
Virksomheten «Omsorgstjenesten i Hvaler» er organisert med virksomhetsleder som 
overordnet leder for avdelingene «sykehjemmet», «hjemmetjenesten», «helsesekretærene» 
og «kjøkkenet» (ny avdeling 2012). Virksomheten har sin hovedbase på Dypedalsåsen 
eldresenter der kommunen leier lokalene av Stiftelsen Dypedalsåsen. 
 
I tillegg til ovennevnte avdelinger har virksomhetsleder ansvar for kjøkken, vaskeri, 
konsulent og kommunal fysioterapi. Sykehjemslegen er medisinsk faglig ansvarlig på 
sykehjemmet, men er ansatt i en annen virksomhet (lege og fysioterapitjenesten).  
Dagtilbudet ved Dypedalsåsen ble grunnet vanskelig kommuneøkonomi nedlagt i 2012, 
men vedtatt gjenåpnet fra 1.5. 2013. 
 
Nøkkeltall 
 

Nøkkeltall 2010 2011 2012 2013 

Årsverk 51,09 52,9 54,16 64,01 

Ansatte 85 83 91 95 

Netto ramme - budsjett 33 684 37 062 39 289 47 861 

 
Den sterke veksten i netto ramme kan først og fremst henføres til innføring av 
samhandlingsreformen med større ansvar pålagt kommunene for utskrivningsklare 
pasienter og fra 2013 ansvar for helsesekretærer på legekontorene. 
 
Årsverk omsorgstjenestene (pasientrettet) 
 

Avdelinger 2012 2013 

Hjemmetjenesten 21,97 22,77 

Sykehjemmet 25,94 28,57 

 
Økningen i sykehjemmet fra 2013 – 2013 skyldes økning i bemanningen knyttet til åpning av 
fire nye rom på DE våren 2013. 
Økning i hjemmetjenesten skyldes frigjøring av 0,8 årsverk fra tidligere leder i 100% stilling. 

 
Totalt antall årsverk økte fra 54,16 i 2012 til 64,01 i 2013. Totaltallet inkluderer i tillegg til 
pasientrettede tjenester, merkantil funksjon, virksomhetsleder, vaskeri, fysioterapi osv. 
Økningen i 2013 skyldes i tillegg til utvidelsen av antallet rom, overtagelselse av 
helsesekretærene og tilsetting av ergoterapeut i 0,5 årsverk. 
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Hjemmetjenesten er organisert i to geografiske soner – «Østre» og «Vestre» med Løperen 
som delingspunkt.  
Primæroppgavene er knyttet til hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), og 
matombringing. Omorganisering under en virksomhetsleder i 2012 har ført til et styrket 
samarbeid over avdelingsgrensene for å få til gode løsninger for den enkelte pasient.  
Gjennomførte brukerundersøkelser både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet har gitt 
meget gode tilbakemeldinger på tjenestene godt over gjennomsnittet for tilsvarende 
undersøkelser i landets kommuner. Det planlegges nye undersøkelser i løpet av 2014. 
 

 
Klokka er 0800 – klar for innsats over hele Hvaler. I løpet av planperioden blir det behov for en vesentlig økning i antallet 
ansatte i hjemmetjenesten på Hvaler 

 
Hjemmesykepleien Hvaler 
 
Sykehjemmet har i dag 32 plasser fordelt på tre avdelinger etter en økning på 4 fra april 
2013  
Hvaler kommune har i dag en samarbeidsavtale med Stiftelsen Dypedalsåsen inngått 
17.10.2002, gjeldende for bygningsmassen pr 1.1.2001. Eventuelt ny og utvidet 
bygningsmasse på området Dypedalsåsen i planperioden, nødvendiggjør reforhandling av 
samarbeidsavtalen der også samhandlingsrutiner mellom eier og leietaker skal nedfelles. 
 
Hovedutfordringer – muligheter i planperioden 
 
Innføring av Samhandlingsreformen i 2012 har gitt omsorgstjenestene økte utfordringer 
knyttet til å ta imot dårligere pasienter fra sykehus tidligere enn før. Dette gjelder ikke minst 
yngre pasienter. På landsbasis viser tall at fire av ti mottakere av pleie og omsorgstjenester 
nå er under pensjonsalder. På Hvaler er gjennomsnittsalderen for brukere av 
hjemmetjenester og i institusjon fortsatt godt over pensjonsalder.  
Det er like vel verdt å merke seg at antallet brukere av hjemmetjenester er sterkt økende fra 
2008 og fram til 2014 (70% for menn og 25% for kvinner) med en et tydelig fall i 
gjennomsnittsalder. Tendensen er mao lik den vi ser i landet for øvrig. 
 
Stortingsmelding 29 om «Morgendagens omsorg» antar at veksten i antallet yngre 
tjenestemottakere vil flate ut eller stabilisere seg, uten at det er grunnlag for å angi når. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=i20SROEaIEo
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Gjennomsnittlig alder på brukere i hjemmetjenesten: 
 

Alder 2008 
Menn           Kvinner 

2010 
Menn          Kvinner 

2013 
Menn          Kvinner 

0 – 17 0 0 1 0 1 0 

18 -  49 2 1 1 1 3 4 

50 – 66 4 6 9 14 14 14 

67 – 74 5 4 8 3 16 11 

75 - 79 5 4 8 9 5 10 

80 – 84 5 6 8 10 6 12 

85 - 89 9 18 10 19 12 17 

90 + 7 25 5 22 6 12 

Totalt 
 

37 64 50 
 

78 63 80 

Snittalder 78 83 74 80 71 76 

 
 

                     Gjennomsnittlig alder på brukere i sykehjemmet: 
            

Alder 2008 
Menn           Kvinner 

2010 
Menn          Kvinner 

2013 
Menn          Kvinner 

   0 – 17 0 0 0 0 0 0 

18 -  49 0 2 1 0 0 0 

50 – 66 1 3 1 3 3 1 

67 – 74 3 0 6 0 7 2 

75 - 79 1 0 2 1 1 4 

80 – 84 3 0 4 1 2 4 

85 - 89 2 6 2 10 4 6 

90 + 2 13 1 10 2 4 

 
Totalt 

 
12 

 
24 

 
17 

 
25 

 
19 

 
21 

Snittalder 79 85 74 86 76 81 

 
Spesielt på sykehjemmet, men også i hjemmesykepleien, er det satt i verk tiltak i form av 
innkjøp av medisinsk utstyr, økning i antallet sykepleiere og oppgradering av kompetansen, 
for å møte disse utfordringene som nå kommer med Samhandlingsreformen.  
Virksomheten oppsummerer sine erfaringer med reformen fra denne ble innført 1.1.2012 til 
d.d. på følgende måte: 
 

1. Pasienter blir raskere ferdigbehandlet noe som fører til raskere utskriving av 
medisinsk dårlige pasienter. Hvis SØF ringer innen kl 12.00, må vi ta imot pasienten 
samme dag, enten hjemme i form av hjemmetjenester eller ved innleggelse på 
sykehjemmet i en korttidsplass. Medisiner og hjelpemidler må ordnes raskt. 

2. Det ilegges bøter på kr 4000 pr døgn hvis vi ikke tar imot en ferdigbehandlet pasient. 
Så langt er imidlertid omsorgstjenestene ikke «bøtelagt» Virksomheten har så langt 
vært i stand til å løse de fleste problemene raskt (nov. 2013). 

3. Andre kommuner opplever fra tid til annet at de må prioritere innleggelse av 
pasienter fra sykehus og med denne forlenger botiden hjemme for pasienter som 
venter på korttids eller langtidsplass, men her på Hvaler mener vi at dette ikke har 
vært tilfelle fram til nå. Vi har klart å operere med ledige plasser – kriseplasser på 
sykehjemmet, slik at vi har håndtert de akutte krisene fra SØF og fra hjemmet. 
Denne situasjonen kan imidlertid endres raskt hvis belegget skulle øke ut over det 
som er tilfelle i dag. 

4. Virksomheten opplevde en økende mengde saker til behandling fra høsten 2012, 
noe som også er en trend høsten 2013. Vi har 2 avdelingsledere som er 
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saksbehandlere i tillegg til å være personalledere og fagledere for sine ansatte med 
alt hva det innebærer.  

5. Økt behov for sykepleiekompetanse både på sykehjemmet og i hjemmetjenesten på 
grunn av de dårlige pasientene. I 2012 økte vi sykepleiedekningen på sykehjemmet i 
ny turnus, samt en ergoterapeut stilling. I tillegg er det stort behov for flere 
sykepleiere i hjemmetjenesten fra 2014. 

 
Veksten i «eldregruppene» 
Som det vil fremgå av fremskrevet prognose for utviklingen i de ulike gruppene av eldre, vil 
veksten bli spesielt stor i gruppen 70 – 79 år. Veksten i denne gruppen vil bli merkbar 
allerede fra 2015.  Etter å ha flatet ut vil antallet over 80 år bli spesiell sterk fra siste del av 
planperioden og fram til 2030. 

 
Alder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 

 0 -   5   226   223   228   224   230   236   248   256   266   304   320 

 6 -  12   314   319   318   316   331   333   338   335   330   365   410 

13 - 15   146   154   146   161   146   151   132   148   155   152   169 

16 - 19   215   221   221   202   208   210   216   207   206   222   215 

20 - 44 1092 1088 1107 1122 1130 1123 1139 1145 1161 1205 1298 

45 - 66 1579 1566 1526 1512 1501 1494 1470 1457 1440 1371 1316 

67 - 79   464   522   583   639   674   705   740   766   798   890   840 

80 +   170   164   165   163   168   183   195   205   211   288   464 

Totalt 4206 4257 4294 4339 4388 4435 4478 4519 4567 4797 5032 

 
 

Det er imidlertid ikke alene antall eldre som vil endres i årene som kommer. Med 
«eldreveksten» møter vi samtidig en ny ressurssterk seniorgenerasjon. Denne 
generasjonen vil være stor og ha bedre utdanning, bedre helse, lengre levealder, bedre 
boforhold, bedre økonomi og mer ressurser å møte alderdommen med enn tidligere 
eldregenerasjoner. Mer enn noen gang tidligere i historien, vil en ressurssterk eldre 
befolkning med god kjøpekraft sette sitt preg på alle samfunnets markeder og institusjoner, 
og påvirke etterspørsel og forbruk. På den ene siden vil de ha bedre forutsetninger for å 
klare seg selv enn noen annen generasjon før dem. På den andre siden vil de opptre med 
større kraft og forventninger overfor velferdssamfunnet. I en rapport om morgendagens 
eldre basert på Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon, peker resultatene i 
retning av at morgendagens eldre vil være «mindre beskjedne, stille større krav og vil 
bestemme mer selv» (Slagsvold og Solem 2005).  

 

 
Mange eldre utnytter sin utdanning og kompetanse i engasjement for fellesskapet, en utvikling som vil forsterkes. 
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Framtidas eldre vil sannsynligvis også utgjøre en langt mer heterogen gruppe med større 
innbyrdes forskjeller i ressurser, interesser og preferanser enn dagens eldre. 
Denne til dels godt utdannede og faglig kompetente gruppen av pensjonister, vil således 
stille omsorgstjenestene overfor nye og til dels krevende utfordringer, men også være en 
spennende ressurs med tanke på den rolle de kan spille i utformingen av fremtidens 
omsorgssamfunn. Med dette som bakteppe understreker derfor også Stortingsmelding 29 
«Morgendagens omsorg» at Framskrivninger av tallet på sykehjemsplasser og 
omsorgstilbud basert på enkelte demografiske forutsetninger om veksten i antallet eldre, vil 
ha begrenset verdi i planleggingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester.   

 
 

 
«Fra protest til prostata – 68-erne på vei inn i alderdommen» 
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Nylig vedtatt boligsosial handlingsplan for perioden 2013 – 2016 antyder et behov for nye 
sykehjemsplasser/omsorgsboliger med heldøgns pleie på rundt 70 fram til 2023, økende til 
godt over 100 i 2030. Utviklingen som er beskrevet over, samtidig med økt vekt på 
hjemmebasert omsorg, bl.a. gjennom bruk av velferdsteknologi, vil imidlertid kunne 
bidra til å redusere dette tallet vesentlig. Hvaler kommune står her overfor klare 
strategiske valg for å bidra til å utvide botiden i eget hjem. 

 
Nye sykehjemsplasser/omsorgsplasser med heldøgns pleie ut over den kapasitet som er på 
Dypedalsåsen, bør ( i tråd med anbefalingene i Stortingsmelding 29 – Morgendagens 
omsorg) søkes etablert i områder der boligene utgjør en integrert del av et 
lokalsamfunn. Det er avsatt plass i kommuneplanen for slike utbygging på Rød og 
Skjærhalden.  
  

 
Spørsmålet om lokalisering av «neste generasjon» eldreboliger, må få sin avklaring i planperioden.Tidligere ble 
sykehjem og omsorgsboliger lagt i rolige og naturskjønne omgivelser. Fremtidens sykehjem og omsorgsboliger vil i langt 
større grad måtte utformes for å møte individuelle behov gjerne med lokalisering i område der det også er annen aktivitet 
i nærheten. 

 
Som vertskap for rundt 4700 hytter og fritidsboliger har Hvaler en spesiell utfordring i 
forhold til feriegjester som trenger oppfølging og behandling av hjemmetjenesten. 
Sommeren 2011 var det 16 pasienter som mottok slike tjenester, et antall som i 2012 og 
2013 økte til henholdsvis 22 og 23. Disse pasientene fikk  4 – 6 besøk i døgnet. Tjenester 
overfor feriegjester gir en økning i arbeidsmengde på 10 – 15 %, dette i en periode av året 
da ferietid skal avvikles. 
 
En utvikling med utvidet bruk av hyttene grunnet bedret standard og antatt større bevissthet 
om rettigheter, tilsier en økning i etterspørselen etter hjemmetjenester fra denne gruppen. 
Skal hjemmetjenesten på Hvaler kunne gi de tjenestene loven krever, tilsier imidlertid det en 
økning i personalressursen. Fravær av slik styrking vil kunne bidra til flere eldre tidligere enn 
nødvendig må overføres til sykehjemsplass/omsorgsbolig. 

 
Økning i antallet demente 
For å møte antatt vekst i antallet demente i planperioden må fokus på denne gruppen økes i 
tråd med «Demensplanen 2015», regjeringens plan for omsorgen for demente. Dette vil 
gjelde både bygningsmessig tilrettelegging, utnyttelse av teknologiske løsninger, økt vekt på 
stimulering og aktivisering og utvikling av kompetanse både med tanke på ansatte og i 
forhold til informasjon/opplæring av pårørende. Ansettelse av en demenskoordinator vil 
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kunne være en viktig ressurs i forhold til å legge til rette for en god omsorg for denne 
«gruppen» 
 
Nasjonalforeningen for Folkehelsen - filmer med tips til pårørende 

 
Morgendagens omsorgsarbeid på Hvaler må i langt sterkere grad enn i dag ha med seg 
folkehelseperspektivet bl.a. i form av kulturopplevelser og persontilpassede aktiviteter. 
Dette er tilbud som ikke minst bør kunne legges til rette gjennom et planmessig samarbeid 
med frivillige lag og foreninger. Hvalersamfunnet har en lang historie der nettopp frivillige 
organisasjoner og institusjoner som Lions, Rotary, Sanitetsforeningen, Røde Kors og 
menigheten har utgjort et viktig supplement til de offentlige omsorgstjenestene. Hvaler 
samfunnet bør derfor ha gode forutsetninger for å videreutvikle samarbeidet mellom 
kommunen og frivillige lag og foreninger for å virkeliggjøre Folkehelselovens vekt på 
forebyggende arbeid for å hindre, evt utsette utvikling av sykdom  

 
 

 
Lions og andre frivillige lag og foreninger har i mange ti-år hatt et stort engasjement i lokalsamfunnet.  
Deres rolle vil bli minst like viktig i årene som kommer. 

 
Hvaler kommune, som landets kommuner for øvrig, står ovenfor store omsorgsutfordringer i 
årene som kommer. Disse utfordringene kan ikke overlates til de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene alene. En viktig side ved planlegging av fremtidens omsorgstjenester, vil 
derfor innebære å kartlegge og ta i bruk lokalsamfunnets samlede omsorgsressurser 
på nye måter. Det blir nødvendig å tenke nytt om oppgaveløsning og trekke flere aktører 
inn i tjenesteytingen i tillegg til det sentrale ansvar det kommunale og annet offentlig apparat 
fortsatt må ha. Dette kan være i form av de ressurser som er nevnt ovenfor, men da i et 
langt mer bevisst og planlagt samarbeid enn tilfellet har vært frem til i dag. Avklaring av 
roller og langsiktighet i oppgavefordelingen vil således være nøkkelord i fremtidens 
samarbeid mellom det offentlige, enkeltpersoner og frivillige organisasjoner. 
 
I tilknytning til ovenstående understrekning av behovet for aktivitetstilbud og forebyggende 
tiltak, er det viktig å utvikle et dagsentertilbudet som en fellesarena lokalisert i nærheten av 
andre tjenester og servicefunksjoner som kantine, lege, frisør og fysioterapi. 

 
Når det gjelder utviklingen og innføringen av ulike typer helse og omsorgsteknologi i 
Hvaler, finner den sted i samarbeid med Fredrikstad kommune og Smart energi Hvaler. 
Teknologien må tilpasses individet og skal tilrettelegges slik at den enkelte oppnår best 

http://www.nasjonalforeningen.no/no/Nyheter/Filmer+med+tips+til+p%C3%A5r%C3%B8rende.b7C_wRrI2V.ips
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mulig funksjons -og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i samfunnet. Med 

utgangspunkt i samarbeidsprosjektene vil kommunestyret  bli holdt løpende orientert om utviklingen 
på området.  

 
Velferdsteknologi - kunnskapsfilm 
Velferdsteknologi - Nito-kongress 
 

«Morgendagens omsorg» vil kreve ny og utvidet kompetanse ikke bare i forhold til 
velferdsteknologiske løsninger, men også i forhold til innovativ evne i tjenesteproduksjon i 
form av nye og utvidede samarbeids- og samhandlingsløsninger. Det synes i dag å være 
både faglige og kulturelle skranker mellom virksomheter og avdelinger som hindrer en 
effektiv samhandling. Organisering av administrasjonen i team, er et viktig grep både for å 
løfte opp aktuelle temaer for samhandling, men først og fremst for å bygge ut systemer som 
styrker samhandlingen og dermed tjenesteproduksjonen innenfor de aktuelle 
omsorgsområdene. 
 

5.2  Tiltak for funksjonshemmede 
 
Statusbeskrivelse 
 
Virksomheten Tiltak for Funksjonshemmede består pr 1.1.2013 av 16,7, årsverk som er en 
reduksjon på et årsverk fra 2011. Dette er fordelt på 21 fast ansatte og ca 17 vikarer. Det er 
totalt 11 barn, unge og voksne som mottar avlastning i institusjon. Enkelte av disse har et 
omfattende bistandsbehov, som i tillegg til 1:1 bemanning dag/ kveld også utløser en ekstra 
våken nattevakt ut over den som allerede er på natt. Det er flere barn som har behov for 
avlastning. Dette er barn som virksomheten må finne andre løsninger til. Inntil Østerhaug er 
innflyttingsklar vil det være aktuelt å kjøpe avlastningsplass av Fredrikstad kommune både 
på grunn av mangel på personell og plass. 
 
Som erstatning for dagens boliger på Oladammen har det i lengre tid blitt jobbet med 
etablering av nye boliger på Østerhaug ved Skjærhalden, dette for å møte behovet for 
avlastningsplasser og permanente boliger fram til 2013. Det nye bofellesskapet på 
Østerhaug vil etter planen stå ferdig ultimo 2014.  
 
.  

 
Østerhaug – høsten 2013 et anleggsområde, høsten 2014 10 nye boliger for funksjonshemmede 

 
Ferdig utbygd vil Østerhaug bestå av 10 leiligheter: leilighetene til brukerne er fullverdige 
boliger, med stue, kjøkken, bad og egen bod. Det vil bli lagt stor vekt på å tilrettelegge den 
enkeltes bolig i tråd med personlige smak og behov. Fellesarealene som i dette tilfellet er en 
stue, vil gjøre det mulig å ha felles aktiviteter/ hygge når det er ønskelig, for eksempel ved 
høytider. Avlastningsdelen består av 1 treningsleilighet og 5 avlastningsrom. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ozf6eVjTycI
http://www.youtube.com/watch?v=eY1PXjD-Rbg
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Denne delen består av felles stue, kjøkken, sanserom, et stort bad med badekar, trenings- 
og aktivitetsrom. Med dette anlegget på plass vil kommunen langt på vei sikre boliger i tråd 
med det behovet som fremkommer av tabellen under.   
 

Type bolig  2011 2015 2020 2025 2030 

Antall brukere i bemannet 
bolig 

5 9 12 13 14 

Antall brukere i frittstående 
bolig uten fast personell 

7 8 8 10 10 

 
Tabellen viser en oversikt over kjente personer som vil være i behov av bolig frem mot år 2030.  
Det er tatt utgangspunkt i at denne gruppen brukere flytter i egen bolig ved fylte 22 år. 

 
Med den oversikt kommunen har pr i dag over antallet aktuelle brukere, vil Østerhaug langt 
på vei dekke behovet i planperioden. Det vil imidlertid være nødvendig løpende å vurdere 
behovet for en utvidelse av Østerhaug, alternativt etablering av boliger i andre deler av 
kommunen. Dette pga mulig økt behov knyttet til tilflyttede personer med 
funksjonshemninger, antall barn som fødes med funksjonshemninger etc. 
 

 
Hvaler Arbeidssenter – en viktig bedrift med tilrettelagt arbeid 

 
 
Tidlig intervensjon 
 
Virksomheten legger vekt på å gi gode tjenester og tett oppfølging tidlig i barnets leveår i 
samarbeid med andre virksomheter/ avdelinger. Dette for å øke sannsynligheten for at 
barnet som vil ha redusert behov for tjenester fra kommunen senere i livet. Den langsiktige 
effekten av slik tidlig innsats vil kunne være økonomisk lønnsom for kommunen, og gi en 
antatt bedre livskvalitet for den personen det gjelder. Helsestasjonen, barnevernet og 
barnehagene vil være viktige samarbeidspartnere for virksomhet «Tiltak for 
funksjonshemmede. Det vil være viktig at man jobber med målrettet miljøarbeid på tvers av 
alle virksomhetene som har barn- og unge som sin brukergruppe. 
 
Barnehagene vil være en viktig arena for å fange opp barn som trenger ekstra ressurser for 
eksempel med tanke på språk, sosialt samspill og atferdsproblematikk. For disse barna vil 
det være viktig å få et tilpasset trenings- og opplæringstilbud bygget opp som en pyramide. 
Det bør i så måte vurderes om vernepleier eller annen fagperson knyttet til avlastningsdelen 
på Østerhaug knyttes til denne type tidlig intervensjon.   
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Aldring 
 
Mennesker med psykisk utviklingshemming forventes å nå en alder omtrent som i 
befolkningen forøvrig, noe som er  historisk nytt. Dette får betydning for pårørende, 
kommunen og eventuelle organisasjoner som må planlegge å tilrettelegge for en god aldring 
og alderdom. Mennesker med psykisk utviklingshemming eldes tidligere enn den øvrige 
befolkningen, de ansees som «unge gamle» i en alder av 50- 60 år kontra 65- 74 år i 
befolkningen for øvrig.  
 
Studier vedrørende demens hos mennesker med psykisk utviklingshemming viser en 
utvikling som ikke er så forskjellig fra befolkningen generelt, men for de med Downs 
syndrom er «debutalderen» på ca. 50 år. 
 
Psykisk utviklingshemmede har i utgangspunktet svikt i en del av sine kognitive funksjoner, 
som blir ytterligere forsterket når de i tillegg blir demente. Mange i denne gruppen mangler 
allerede en del selvhjelpsferdigheter som avkrever spesiell tilrettelegging. Med dements i 
tillegg, blir evnen til selvstendighet redusert betraktelig. Dette betyr igjen at de vil ha behov 
for enda mer hjelp/ bistand i dagliglivet, noe som innebærer at kommunen må tilrettelegge 
for en slik utvikling både praktisk og i form av kompetanse. 
 
Antall og alderskategori for eldre psykisk utvikligshemmede i Hvaler. 
 

 
Alder 

 
2014 

 
2019 

 
2023 

35 til 45 6 4 6 

45 til 55 2 5 5 

55 +  1 2 

 
 
For å møte denne utviklingen, vil det være viktig å vurdere det enkelte individ, og ut i fra det 
si noe om hva som er det beste for den det gjelder.  Dette er en gruppe det er lett å overse 
på grunn av dårlig utviklet språk og reduserte kognitive evner. 
 
Det vil alltid være en utfordring å vurdere på hvilket tidspunkt hjelpebehovet hos mennesker 
med psykisk utviklingshemming er blitt så stort at innleggelse i sykehjem er aktuelt, da 
mange allerede mottar omfattende bistand og tjenester 
 
Kompetansebehov 
 
I gruppen ansatte er det i dag både høyskoleutdannende personer og personer uten formell 
utdanning. Virksomheten har som målsetting kun å ansette personale med minimum 
videregående utdanning innen helse- og sosialfag og vektlegger dette ved utlysning av 
stillinger. Dette er et viktig forhold både for å høyne kompetansen generelt i kollegiet med 
tanke på aldring og behovet for «tidlig intervensjon», og for å sikre kvalifisert 
medisinhåndtering og helsepleie. I forhold til det siste arbeides det konkret for å rekruttere 
sykepleiere og vernepleiere til virksomheten.  
 
 

5.3  Fysioterapi. 
 
Statusbeskrivelse 
 
Pr juli 2013 har Hvaler kommune 1,25 årsverk kommunal fysioterapi og 1 årsverk privat 
fysioterapi, totalt 2,25 årsverk som tilsvarer 5,2 årsverk per 10000 innbyggere. Som det vil 
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fremgå av tabellen under ligger Hvaler således langt under sammenlignbare kommuner og 
betydelig under landsgjennomsnittet (KOSTRA tall). Anslagsvis tilsier dette rundt 40% 
lavere dekning i form av årsverk enn sammenlignbare kommuner. Dette tilsvarer rundt 1,5 
årsverk for å komme på høyde med landsgjennomsnittet. 
 
    

  
Hvaler 
2011 

Hvaler 
2013 

Tjøme 
2011 

Fredrikstad 
2011 

Østfold Fylke 
2011 

Hele Landet 
2011 

Totalt 3,5 5,2 10,4 7,5 7,8 8,6 

Privat 2,2 2,3 5,6 5,2 5,1 5,3 

Kommunal 1,3 2,9 4,8 2,2 2,4 3,1 
 
 

 

 
 
 
Fysioterapeutene jobber i dag primært i forhold til følgende pasientgrupper: 
 

Sykehjem 
Oppfølging av korttidsplasser og langtidsplasser. Tidsbruk 3-4 timer 3 ganger i uken. 
Dette er pasienter som har generelle funksjonsnedsettelser, slag, brudd, lunge, 
artrose (leddgikt) evt. som trenger palliativ oppfølging. 

 
Helsestasjon 
Brukere blir rekvirert av helsesøster og lege. Dette blir fulgt opp med konsultasjon 
hos fysioterapeut etter ca. 2 uker. Diagnoser: Muskel og skjelettplager, strukturelle 
plager, motoriske plager, syndromer og funksjonshemninger. 

 
Hjemmesykepleie 
Det er i hovedsak hjemmesykepleien som rekvirerer fysioterapi for pasienter med 
behov. Alle blir fulgt opp, men må prioriteres etter alvorlighetsgrad og 
fremgangspotensiale. 
Hovedoppgave er å opprettholde/rehabilitere funksjonsnivået, slik at bruker kan bo 
hjemme så lenge som mulig. 
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Underprioriterte grupper  
Pga begrenset kapasitet, blir barn ikke prioritert i dag, men henvist videre. Denne 
mangelen på kapasitet rammer også skoleelever, funksjonshemmede, unge eldre 
med rehabiliteringsbehov eller tilretteleggingsbehov.  Med en slik underdekning er 
kommunen ikke i stand til fullt ut å møte de utfordringer som økningen i antallet eldre 
gir oss, og som blir forsterket av at pasienter skrives ut fra sykehusene tidligere enn 
før som en følge av samhandlingsreformen.  
 
Det er i dag ikke hele stillinger (100%) i Hvaler kommune, noe som hindrer en daglig 
oppfølging av pasientene 
 

5.4  Legetjenestene 
 
Statusbeskrivelse 
 
Hvaler kommune har 3 fastleger. I tillegg har kommunen en turnuslege. Det er to 
legekontorer i Hvaler. Skjærhalden legekontor driftes fra det gamle herredshuset på 
Skjærhalden og Hvaler legekontor fra Dypedalåsen.  
Fastlegene i kommunen har drevet praksis i kommunen i en årrekke. Hvaler kommune har 
de siste 10 år hatt stabil legedekning med de samme fastlegene. 
 
Fastlegene og kommunen inngår avtaler om drift og økonomiske betingelser. Nåværende 
avtaler er av eldre karakter og hjemler både drift og økonomi i samme avtale. Kommune har 
som kjent, gjennom informasjon til UKPT i april 2013, sagt opp den økonomiske avtalen 
med to av fastlegen og er nå i forhandlinger om nye avtaler. Den tredje avtale vil bli sagt 
opp og reforhandlet så snart dette er praktisk mulig. 
Kommunen ønsker med nye avtaler å gå fra kommunal drift av legekontorene til at 
fastlegene må drifte sin praksis som privat næringsdrivende. Endring av avtale vil ikke ha 
noen innvirkning på tjenestetilbudet til innbyggernes eller kommunens legetilbud for øvrig. 
Avtalen vil imidlertid overføre større ansvar for driften til legene. Dette er i samsvar med 
praksis i de fleste av landets kommuner og etter anbefalinger fra KS. 
 
Kommunene kan gjennom fastlegeavtalene prioritere deler av legens tid til kommunalt 
legearbeid og derigjennom styrke kommunes legetilbud blant annet innenfor sykehjem, 
helsestasjon, skolehelse og i forhold til funksjonen som kommuneoverlege. 
 
Hvaler og Fredrikstad kommune har gjennom avtaler (jfr K-styre vedtak) felles 
kommuneoverlege og kommunale planer for miljørettet helsevern og smittevern. En av 
Hvaler kommunes fastleger ivaretar restansvaret for kommuneoverlegefunksjonen og har 
tett samarbeid med kommuneoverlegene i Fredrikstad kommune. 
 
Hvaler og Fredrikstad kommune drifter felles legevakt som fra 2014 vil bli flyttet til nye 
helsehuset på Kråkerøy.  
 
Samarbeidet mellom kommunen og fastlegene reguleres gjennom samarbeidsutvalg. 
Samarbeidsutvalget (SAMU) består i Hvaler av alle fastlegene, kommunalsjef hs og 
rådmannen. I tillegg møter aktuelle stab og virksomhetsledere etter behov. Det 
gjennomføres i snitt to til tre møter i året. 
 
Rådmannen vurderer kommunens legedekning pr i dag som god. Vurderingen bygger på 
sammenligningstall med andre kommuner og tilbakemeldinger fra innbyggerne. Det er 
likevel et stort potensiale for fastlegen i å øke sine pasientlister med bakgrunn i at det i 2012 
er ca 1350 innbyggere i Hvaler som har valgt fastlege utenfor kommunen. 
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Samhandlingsreformen ble innført i 2012 og denne gir klare retningslinjer for drift av 
fastlegekontor både når det gjelder kvalitet og service. Våre legekontor er ikke i stand til å 
imøtekomme alle forpliktelser i nye regelverk og det vil være et av hovedmålene i 
planperioden og jobbe for at disse kravene kan innfris. 
Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å ha en klar formening om kommunens behov for 
legetjenester i planperioden, men med bakgrunn i føringene i samhandlingsreformen vil det 
trolig bli behov for flere leger i landets kommuner. Det økte behovet vil trolig vises i 
kommunale legeoppgaver knyttet til arbeidet med folkehelse, behandling i kommunale 
institusjoner, skolehelse, rehabilitering og forebygging. 
 
 

 
Sammenligningstall fra Kostra 2012 

Reviderte tall 13.08.2013 
 

 Hvaler Kostragruppe 
1 

Østfold 

Legedekning pr 10 0000 innbyggere 9,5 10,5 10,3 

Forebyggende legearbeid, helse og 
miljørettet helsevern (årsverk pr 10 000 
innbyggere) 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,6 

Legetimer pr. beboer i sykehjem 0,80 0,40 0,50 

Diagnose/behandling og rehabilitering. 
Årsverk pr 10 000 innbygger 

 
7 

 
8,1 

 
8,4 

Gjennomsnittlig listelengder 946 977 1181 

Listelengder korrigert for kommunale 
timer 

1373 1135 1285 

 
 
Sammenligningstall fra KOSTRA viser at legedekningen i Hvaler kommune er noe lavere en 
for sammenligningsgruppe 1 og Østfold.  Arbeid innenfor miljørettet helsevern er god i 
Hvaler sammenlignet med gruppene. Arbeidet innenfor dette området gjennomføres av 
Fredrikstad kommune og er delegert til kommuneoverlegen i Fredrikstad kommune. 
Som det fremkommer av tabellen over blir beboere i sykehjem prioritert sterk sammenlignet 
med både Kostragruppe 1 og Østfold, men Hvaler kommune benytter kun anbefalt nasjonal  
norm for legeressurser i sykehjem. 
Kostra-tall for 2012 viser at Hvaler er noe under gjennomsnitt listelengder for fastlegene og 
at vi prioriterer bruken av fastlegene i kommunalt arbeid høyt. Til opplysning er en 
listelengde for en fastlege i full praksis på under 1000 pasienter lavt. Det er fastlege i Hvaler 
kommune som har over 1200 pasienter på sin liste. 
 
 

5.5  Tjenester for barn- og unge 
 
Statusbeskrivelse 
 
Tjenester for barn og unge omfatter i dag  

 Barneverntjenesten 

 3 avdelinger (bofellesskap) for enslige mindreårige flyktninger  

 Helsevern for barn og unge (helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor) 
 
Virksomheten består i dag av til sammen 36,11 årsverk 
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5.5.1  Barnevernstjenesten  
 
Statusbeskrivelse 
 
Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at disse 
sikres trygge oppvekstsvilkår. For å bidra til dette deltar barneverntjenesten i Hvaler i 
tverrfaglige team i kommunens skoler og barnehager. Dette i tråd med lov om 
barneverntjenester § 3-1 som omhandler kommunenes plikt å arbeide forebyggende i 
forhold til å avdekke omsorgssvikt eller andre belastninger i barns hverdag så tidlig som 
mulig slik at varige problemer unngås. 
Barneverntjenesten har i løpet av de siste årene hatt en markant økning når det gjelder 
antall barn med hjelpe- eller omsorgstiltak . Se  sammenligningstall med andre kommuner 
tabell 1. Hovedårsaken til denne økningen er bosetting av enslig mindreårige flyktninger, et 
arbeid som startet opp i 2009. Pr. 13.08.13 omfatter dette arbeidet  27 ungdommer. 
 

Tabell 1 (Kostra) 
H. Barnevern - 
Dekningsgrad 2012 2011 2010 

  
0111 

Hvaler 
0137 
Våler 

0138 
Hobøl 

EKG01 
Kostra 
gruppe 

01 
0111 

Hvaler 
0137 
Våler 

0138 
Hobøl 

EKG01 
Kostra 
gruppe 

01 
0111 

Hvaler 
0137 
Våler 

0138 
Hobøl 

EKG01 
Kostra 
gruppe 

01 

Barn med 
undersøkelse 
ift. antall 
innbyggere 0-
17 år 4,9 3,8 3,6 : 4,2 3,9 5,3 4,9 5,5 3,8 6,6 4,3 

Andel barn med 
barnevernstiltak 
ift. innbyggere 
0-17 år 8,8 4,5 5,1 : 7,2 5,3 6,3 6,3 6,6 5,7 6 5,7 

Andel barn med 
barnevernstiltak 
ift. innbyggere 
0-22 år 6,7 3,6 3,9 : 5,6 4,3 4,9 4,9 5,2 4,5 4,7 4,5 

  
 
Samtidig er det verdt å merke seg økningen i antall omsorgstiltak. Dette er barn som 
barneverntjenesten har overtatt omsorgen for (SSB – tabell under) 
Enslige mindreårige flyktninger er bosatt med hjelpetiltak og telles derfor ikke under 
omsorgstiltak. I tillegg har barneverntjenesten oppfølgingsansvar for flere ungdommer over 
18 år som bor i fosterhjem. Disse telles som hjelpetiltak. 
 
 

Barn med tiltak pr 31.12 etter kommune, omsorgs/hjelpetiltak 
 

 2009 
Barn med tiltak 

2010 
Barn med tiltak 

2011 
Barn med tiltak 

2012 
Barn med tiltak 

Hvaler     

Omsorgstiltak 9 10 8 13 

Hjelpetiltak 22 41 42 41 

Våler     

Omsorgstiltak 9 6 6 11 

Hjelpetiltak 27 46 37 29 

Hobøl     

Omsorgstiltak 7 9 6 12 

Hjelpetiltak 48 42 44 24 
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I forhold til antall omsorgstiltak antas det at dette vil stige i planperioden. Dette fordi 
kommunen allerede i inneværende år har overtatt omsorgen for flere barn enn 
barneverntjenesten i løpet av rapporteringsåret vil avslutte omsorgsansvaret for.  
Barneverntjenesten har i de senere år blitt styrket i antall årsverk i tråd med sentrale 
føringer for dette. Parallelt ser vi at saksmengden pr. saksbehandler har økt (jf. Tabell 1 & 
2).  
Antall omsorgs- og hjelpetiltak var i 2009 totalt 31, mens tallet i 2012 hadde økt til 54. I 
tillegg skal det generelt sies at sakenes kompleksitet har økt i perioden. Det samme har 
utfordringene knyttet til oppfølging av fosterbarn bosatt i kommunen. 
 
Årsaken til at antall omsorgsovertakelser i kommunen har økt de senere år er sammensatt. 
Samtidig vil en skjevutvikling som har fått virke over tid, kunne utløse mer omfattende og 
inngripende tiltak enn dersom egnede hjelpetiltak tilbys på ett tidligere tidspunkt.  
Antall meldinger fra virksomheter som er i kontakt med Hvalers barn og/eller foreldre har de 
senere år vært uforholdsmessig lavt sett i forhold til antall omsorgsovertakelser.  
Det bør derfor være en målsetning for kommunens virksomheter å videreutvikle sin evne til 
å identifisere og kanalisere hjelpebehov så tidlig som mulig. 
 

5.5.2 Helsevern for barn og unge  
 
Statusbeskrivelse 
 
Helsevern for barn og unge er i dag bemannet med 2,55 årsverk. Innfor denne rammen 
ivaretas også avdelingslederfunksjonen og merkantilfunksjonen for avdelingen. 
Helsevern for barn og unge skal: 

 fremme psykisk og fysisk helse, 
 fremme gode sosiale og miljømessige oppvekstforhold  
 forebygge sykdommer og skader 

I arbeidet med dette produserer avdelingen følgende tjenester: 
- Hjemmebesøk av helsesøster etter fødsel, og tilbud om 14 konsultasjoner fra 

barnets 6. uke og opp til 6 år. 
- Jordmortjeneste i svangerskapet og 6 uker etter fødsel,  
- Skolehelsetjeneste ved kommunens barne- og ungdomsskoler  
- Miljørettet helsearbeid rettet mot kommunens bosatte flyktninger.  

I tillegg til har helsevern for barn og unge tilgang til fysioterapitjenester. Dette er basert på 
behov og fysioterapeutens kapasitet. Siste halvår har dette gitt gjennomsnittlig 1 -2 timer pr. 
mnd. Helsevern for barn og unge har også tilgang til helsestasjonslege i 10 % stilling. 
 
Tjenesten opplever at familier en er i kontakt med i økende grad har utfordringer i forhold til 
psykisk helse og samspillsvansker. Det stilles således krav til virksomheten om å kunne 
opparbeide kompetanse, samt sette i verk tiltak for å møte denne utviklingen. Virksomheten 
ønsker innenfor planperioden i større grad å yte praktisk veiledning direkte i hjemmet for å 
bidra til en positiv endring hos barnet eller familien.  
 
Virksomheten finner også grunn til å anta at antall samlivsbrudd og påfølgende utfordringer i 
samarbeidet mellom separerte/skilte foreldre vil vedvare i årene som kommer. Dette er 
spørsmål som normalt skal reguleres privatrettslig etter barneloven. Samtidig ser tjenesten 
at enkelte foreldres konflikthåndtering går ut over barnas omsorgssituasjon og psykiske 
helse.  Fra sentralt hold blir det satt et økende fokus på den kommunale barneverntjenesten 
i forhold til involvering i saker der barna er skadelidende som følge av samværskonflikter. 

     
Helsedirektoratet har i stortingsmelding nr. 12 (2008-2009) anbefalt bemanningsnorm for 
skolehelsetjenesten. Tabellen under viser anbefalt bemanning i Hvaler med utgangspunkt i 
antall elever i 2010. 
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 Barneskoler 
Dagens dekning 

300 elever 
2013/2014 

U-skole 
Dagens dekning 

146 elever 
2013/2014 

Helsedirektoratets norm: 
b.skolen 300 elever pr 1 helsesøster 
u-skolen 550 elever pr 1 helsesøster 
Dette tilsier for Hvaler-skolen samlet: 

Helsesøster 0,70 0,27 1,27 

Lege - - 0,21 

Fysioterapi - - 0,32 

 
Med denne oversikten som grunnlag, vil det være behov for å styrke det forebyggende 
arbeidet i skolen med minimum en halv stilling. Leder av helsestasjonen har i dag 70 % av 
sin stilling knyttet til skolehelsetjenesten (barneskolene), en andel som kan bli redusert med 
større administrativt ansvar.  
  
I forhold til avdelingens primæroppgaver vurderer virksomheten den eksiterende 
fagkompetansen innenfor avdelingen som god. Samtidig vil det være behov for og videre 
utvikle avdelingens samlede fagkompetanse for å møte brukergruppens behov. 
 

 
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten  har en sentral rolle i det forebyggende og helsefremmende arbeidet i Hvaler kommune 
 
 

Det er grunn til å tro at den økning man har sett i forhold til menneskers utfordringer knyttet 
til psykisk helse (depresjonsproblematikk) vil vedvare og forsterke seg innenfor 
planperioden. I Stortingsmelding 34. (Folkehelsemeldingen) understreker regjeringen 
målsettingen om å styrke de forebyggende helsetjenestene for barn og unge, og da særlig 
tilbudet i skolehelsetjenesten i kommunene. Et sentralt begrep i så måte er «tidlig 
intervensjon». Både for arbeidet ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten innebærer 
dette: 

 å oppdage/avdekke eventuelle utsatte barn tidlig, før feilutvikling er manifestert.  

 å sette inn riktige tiltak så tidlig som mulig, for å redusere skadeomfanget og hindre 
videre feilutvikling.  

 å styrke foreldrerollen.  
 

Jordmor- og Helsesøstertjenesten skal for øvrig: 
 være lett tilgjengelig  

 være et lavterskeltilbud.  
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5.5.3 Avdeling for enslige mindreårige flyktninger   
 
Statusbeskrivelse 
 
Hvaler kommune har pr 22.8.2013  27 enslige mindreårige (EM) flyktninger som mottar 
hjelpetiltak av kommunen gjennom lov om barneverntjenester. Av disse er 17 ungdommer 
bosatt i kommunens bofellesskap for EM, mens 10 er bosatt i egne boliger med oppfølging 
av miljøterapeutene tilsatt i bofellesskapene.  8 av disse 10 er bosatt i kommunen, mens 2 
er bosatt i Fredrikstad. 2 av 3 boliger som benyttes som bofelleskap eies av kommunen, 
mens ett leies av private. Hvert bofelleskap er organisert som avdelinger med egen leder og 
miljøterapeuter i turnus.  
 

 
 

Hvaler kommune har siden 2009 tatt imot enslige mindreårige flyktninger både fra Afghanistan og flere afrikanske land. Mange 
av disse er nå i fast jobb eller i utdanning i området. 

 
Bofellesskapene er i dag bemannet med 27,93 årsverk. Dette er inkludert avdelingsledere i 
turnus og leder for ettervernsarbeidet for ungdommene i egne boenheter. Av alle årsverk 
ved bofelleskapene har 22,13 årsverk 3årig relevant høyskoleutdanning. Flere av disse har 
også tatt videreutdanning. Virksomheten anser kompetansen i bofellesskapene som god og 
relevant. 
 
Som grunnlag for arbeidet med å bosette EM ligger kommunestyrets vedtak om å bosette 
nye i tråd med utflytting fra bofellesskapene. 
 
Virksomheten anser at fremtidige behov og utfordringer for tjenesten i stor grad fastsettes 
av faktorer som kommunen kun delvis har kontroll over. Det tenkes i første rekke her på: 
- Utviklingen av flyktningestrøm til landet og derav behov for bosettingskommuner. 
- Fremtidige politiske vedtak knyttet til flyktningarbeidet lokalt og nasjonalt. 
- Eventuelle endringer i problemstillinger og arbeidsformer knyttet til flyktningenes 

kulturelle og religiøse bakgrunn 

 

5.6 NAV Hvaler 
 
Nav Hvaler er en virksomhet med totalt 19 ansatte, og 17,5 årsverk. Av dette er 3,5 årsverk 
som finansieres via statlig del av NAV. Totalt sett dekker virksomheten alle tjenester som 
tidligere hørte til trygdekontoret, arbeidskontoret og sosialkontoret. Disse tre områdene 
kalles gjerne «kjerne- NAV».  I tillegg har NAV Hvaler også ansvar for tjenester til voksne 
flyktninger, boliger til vanskeligstilte, psykisk helsetjeneste, rustjeneste, økonomisk 
forvaltning og rådgivning og skjenkekontroll. I den videre beskrivelsen, vil det fokuseres på 
den kommunale delen av NAV, som er Hvaler kommunes ansvar, og størst vekt på området 
for rus og psykisk helse. 
 



Kommunedelplan for Helse- og omsorgstjenestene  2014 – 2023                       

29 
 

NAV Hvaler har dedikert ca 2,1 faste årsverk til oppfølging av sosialhjelpsmottakere. Pr 
01.1013 er det 116 aktive brukere registrert i fagsystemet på sosialområdet. Det er en 
økning i antallet unge brukere. NAV har pr. oktober-2013 over 20 brukere under 25 år som 
mottar sosialhjelp. Vi har 13 personer som har mottatt sosialhjelp i en periode på mer enn 
26 uker. Det var i samme periode 12 personer som hadde sosialhjelp som hovedinntekt. 
Økende arbeidsledighet i Norge, og et mindre stramt arbeidsmarked er noe av grunnen til at 
vi opplever økning i antall søknader om sosialhjelp i Hvaler. 
 
NAV Hvaler har ansvar for de voksne flyktningene i kommunen, og oppfølging av disse.  
Pr. 01.10.13 er det ca 20 voksne flyktninger. Virksomheten har totalt 1,3 årsverk til å følge 
opp disse, i tillegg til 0,5 årsverk som er dedikert til denne gruppen innenfor psykisk 
helsetjeneste. To ettermiddager og kvelder i uka er det et spesielt tilbud til flyktningene 
gjennom oppstart av Cafe Skogstunet, et nystartet tilbud med ulike aktiviteter for 
flyktningene fra kl 1330-2100. Denne møteplassen er et tilbud som betegnes som et 
vellykket integreringstiltak.   
 
I kommunestyremøte 05.09.13 ble det vedtatt å ta i mot 15 flyktninger for bosetting i 2014, 
og totalt inntil 30 flyktninger i perioden 2015-2016. Ressurser til å følge opp 
kommunestyrets vedtak om bosetting og integrering av voksne flyktninger, tilligger NAV 
Hvaler. Flyktningkonsulenter har ansvar for tilrettelegging av introduksjonsprogrammet.  
 
Rustjeneste og vekst i psykiske lidelser 
 
Ny Helse- og omsorgslov og Samhandlingsreformen stiller kommunen overfor flere og nye 
utfordringer i årene som kommer. Det er et økende fokus på personer som har rus og 
samtidig psykisk lidelse. Det er nylig kommet såkalte ROP-retningslinjer fra Staten, som gir 
tjenesteyterne (herunder kommunen)  anbefalinger i forhold til hvordan man best kan gi 
denne type brukere en helhetlig tjeneste. 
 
Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet er blant dem som har 
dårligst levekår i samfunnet. Tall fra sommeren 2013, viser at det i Hvaler kommune finnes 
25 registrerte brukere med samtidig rus og psykisk lidelse. 
Det er 33 personer som er registrert som brukere i dagens rustjeneste, flest i gruppen 25-34 
år hvorav nesten 80 % er menn. Alkoholforbruket har økt betraktelig blant eldre mellom 50-
60 år. Dette vil kunne gi utfordringer i forhold til framtidens eldreomsorg. 
 
Det er pr august 2013 ca 60 barn, unge og voksne som får oppfølging fra psykiatritjenesten. 
 
Kartlegging av brukere i dagens rustjeneste: 
 

Kjønnsfordeling Menn Kvinner 

Rustjenesten 78,8 % 21,2 % 

 

Aldersfordeling 18-24 25-34 35-44 45-54 55+   

Antall brukere 3 11 5 8 6  

 
Kommentar: I rustjenesten er den eldste brukeren 60 år 
 

Med tanke på befolkningsutviklingen mot 2030, er det pr i dag ikke tilgjengelig materiale 
som slår fast at bestemte befolkningsgrupper peker seg ut for ekstra innsats med hensyn til 
rus og psykiatri. Framskriving av befolkningstall er et for lite presist verktøy for å anslå 
fremtidig behov for slike tjenester i årene framover. Imidlertid gir et økende folketall en 
indikasjon på at forekomsten av slike lidelser kan øke i planperioden.  
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Forskning og flere undersøkelsen viser en markant holdningsendring blant de unge de siste 
10 årene som tilsier lavere bruk av rusmidler. Oppsummert kan det tyde på kommunen i 
planperioden ikke får flere rusmiddelavhengige, men at andelen eldre kronikere vil øke samt 
at disse vil ha et økt behov for hjelp. (Sverre Nesvåg, KORFOR, Helse Vest 2013) 
 
Det er sannsynlig at sykehusenes utskrivingspraksis i henhold til Samhandlingsreformen vil 
føre til  at kommunen får et økt press i årene framover. Vi opplever at vi de siste årene har 
hatt et økende og endret behov for tjenester på psykiatri og rusområdet. Dette er en 
situasjon som bekreftes av sammenlignbare kommuner i Østfold, som Rakkestad og 
Trøgstad. I alle tre kommunene er erfaringen at brukerne er sykere - eller har større 
problemer, noe som tilsier økt behov for bedre kunnskap om terapeutiske metoder i 
behandlingen.  

 
I tillegg opplever NAV Hvaler at kommunen får ekstra tilflytting av innbyggere med 
utfordringer knyttet til psykiatri og rus. Hvaler har et godt rykte som et sted med flott natur, et 
stille og rolig sted som kan bidra til en «ny start». I tillegg er det mange som har venner eller 
familie med hytte på Hvaler. Det er en årviss erfaring at det kommer personer til NAV-
kontoret som har tilbragt sommeren på Hvaler, og som ønsker å bosette seg i kommunen.  
  
En del av brukerne som har behov for koordinerte tjenester, får ikke dekket sine behov fordi 
tjenestene er fragmenterte.  Internt i Hvaler kommune kan det være en utfordring å 
samhandle om enkeltbrukere når flere virksomheter er involvert. Opprettelsen av 
Koordinerende team vil imidlertid kunne bidra til raskere og mer effektiv klargjøring av 
ansvar. 
 
Etablering av en ny avdeling for rus og psykisk helse i NAV Hvaler fra 01.01.14, vil i sterkere 
grad møte behovene for samordning av oppfølgingsressursene. Ansettelse av psykolog 
som avdelingsleder for nevnte avdeling, vil gi nødvendig kompetanse både i forhold til fag, 
koordinering og veiledning. 
  
Fokus på bruk av velferdsteknologi er nødvendig for å effektivisere ressursbruken på 
området rus- og psykisk helse, og dermed øke kvaliteten på tjenestene. Her ser en for seg 
løsninger som selvhjelps-applikasjoner på smarttelefoner, lydfiler fra veileder til privat bruk 
for bruker, håndholdte PC-er til rask journalføring etc. NAV Hvaler skal delta i et prosjekt 
innen velferdsteknologi på området rus/psykisk helse med oppstart høsten-2013. 
 
Både Trøgstad, Rakkestad og Hvaler har erfart at brukerne som avkrever oppfølging er 
sykere enn før Samhandlingsreformen, da antall liggedøgn skal reduseres i 
spesialisthelsetjenesten. Ingen av de tre nevnte kommuner har i dag døgnbemannede 
boliger for denne brukergruppen, noe det imidlertid er et stort og økende behov for. 
 
Forekomsten av psykiske lidelser 
 
Det er en økning av moderate lidelser, og det er bekymringsfullt at stadig flere blir 
uføretrygdet på grunn av slike årsaker. Av langtidssykefraværet skyldes 40 % slike lidelser, 
og det er en klar tendens til at kommunen i økende grad får ansvaret for behandlingen av 
personer med slike utfordringer. 
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Utviklingen beskrevet over (landsnivå) bekreftes av NAV som typisk også for situasjonen  Hvaler kommune inn 

mot 2014 

 
 
Økning i utbetaling av sosialhjelp 
 
Utgiftene til sosialhjelp har økt med 38% fra 2009 til 2012, og har økt ytterligere i 2013. Det 
er en stor utfordring å bremse veksten i disse utgiftene, og samtidig redusere antall unge 
sosialhjelpsmottakere. Prosjektet «Arbeid for sosialhjelp» setter krav til mottakerne, og det 
er en viktig målsetting å få god effekt av dette tiltaket i årene framover. 
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Del III Handlingsdel – mål og veivalg i planperioden 
 

6 Overordnede mål og veivalg for helse- og omsorgsarbeidet i perioden 
2014 - 2023 

 
Kommuneplanens mål er at alle Hvalers innbyggere skal ha god livskvaltet. Barn og unge 
skal leve i trygge rammer og oppleve stimulerende læringsmiljøer. Eldre i Hvaler kommune 
skal leve trygge, verdige og selvstendige liv. 
 
Med utgangspunkt i kommuneplanens mål vil overordnede veivalg for arbeidet innen helse- 
og omsorg prioritere; 
 

 Eldre og andre pleietrengende skal gis anledning til å bo hjemme så langt dette er 
forsvarlig og bidra til å gi den enkelte en god livskavlitet. Dette skal i første rekke 
være synlig gjennom kommunens prioritering av å styrke hjemmebaserte tjenester. 

 Hvaler kommune skal gi trygge, verdige og selvstendige liv gjenom en sterk satsning 
på inovativ helse- og velferdsteknologi. 

 Tidlig i planperioden vil kommunestyret få seg forelagt en politisk sak som prioriterer 
stedsvalg og fordeling mellom tilrettelagte boliger og sykehjemsplasser. 

 Forebyggende folkehelsearbeid skal prege fremtidens kommunale helse- og 
omsorgstjenester både gjennom klare forebyggende tiltak og gjennom samarbeid 
med frivilligheten i kommunen.  

 Strategiske veivalg på faglig kompetanse skal beskrives og dokumenteres i årlige 
kompetanseplaner for alle virksomheter i helse og sosial. Målsetninger for vår 
kompetanse skal være å ligge i front sammenlignet med sammenlignbare 
kommuner. 

 
 
 

6.1   Hjemmebaserte tjenester 
Med utgangspunkt i målsettingen om å la eldre og pleietrengende leve trygge, verdige og 

selvstendige liv 
 Skal vi med utgangspunkt i den enkeltes brukers spesifikke behov tilrettelegge 

hjemmet med velferdsteknologiske løsninger 
 Det skal bygges et dagsenter tilrettelagt for aktuelle tjenester. 
 Det skal legge til rette for et bredere tilbud både med tanke på fysisk og kulturell 

aktivitet. I den sammenheng skal det inngås intensjonsavtaler med frivillige lag og 
foreninger. Folkehelsekoordinator/avdeling kultur samordner arbeidet. 

 Ressurspersoner som med utgangspunkt i kompetanse/interesse kan knyttes til 
aktivitetsarbeid for eldre/pleietrengende skal kartlegges og benyttes. 

 

6.2 Sykehjemstjenesten 
Eldre og pleietrengende som har behov for plass i institusjon skal få leve et selvstendig og 
trygt liv i en kommunal sykehjemsplass. 

 Som grunnlag for valg av utbyggingsalternativer (sykehjem og/eller omsorgsboliger 
med heldøgns pleie) vil det bli fremlagt sak til politisk behandling ultimo 2014/primo 
2015.   

 I tråd med nasjonal demensplan skal kommunen ha en demenskoordinator. 
 Et år etter at demenskoordinator er tilsatt skal kommunen ha til behandling en plan 

for pleie- og omsorg av demente. 
 I samarbeid med ressurspersoner, lokale lag og foreninger, legge til rette for fysisk 

og kulturell aktivitet for de som bor i sykehjem/omsorgsboliger med heldøgns pleie 
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 I tråd med kommunens veivalg skal inovativ helse- og velferdsteknologi være en 
integrert del av de tjenester som tilbys på kommunale sykehjem. 
 

 
 
 

6.3 Tiltak for funksjonshemmede (TFF) 
Hvalers innbyggere skal ha god livskvaltet. Barn og unge skal leve i trygge rammer. Eldre i 
Hvaler kommune skal leve trygge, verdige og selvstendige liv. 

 Ved å etablere Østerhaug som et bofellesskap der den enkelte beboers personlighet 
og integritet settes i sentrum. 

 Alternativ etablering av nye boliger for funksjonshemmede, gjøres til gjenstand for 
løpende vurdering. 

 Delta i «prosjekt  Smart-energi» for å utvikle kompetansen med tanke på valg av 
velferdsteknologiske løsninger for brukerne. 

 Arbeide for kompetansevekst i kollegiet i tråd med årlig kompetanseplan. Bl.a. skal 
dette skje gjennom tilsetting av sykepleiere/vernepleiere for å sikre 
medisinbehandling i tråd med regelverket 

 I samarbeid med skole, helsestasjon og barnehage sikre «tidlig intervensjon» både 
med tanke på tilrettelegging for den enkelte bruker samt for bedre ressursutnyttelse 

 Gjennom samarbeid med hjemme- og sykehjemstjenesten skal det sette fokus på 
aldring blant funksjonshemmede.  

 De skal arbeides for å videreutvikle jobb- og dagsentertilbudet. 
 Etablere aktivitetstilbud i samarbeid med frivillige lag og foreninger 

 

6.4 Fysioterapitjenesten 
I tråd med målsetting om å vektlegge forebyggende arbeid innenfor fremtidens helse- og 
omsorgstjenester skal:  

 Den totale årsverksressursen økes mot landsgjennomsnittet innen 2015 og holdes 
på samme nivå i hele planperioden. Fysioterapitjenesten skal være fordelt både på 
kommunal tilsetting og privatpraktiserende.  

 Tilført ressurs skal primært benyttes mot barn og unge samt for å forebygge 
fallskader/rehabilitering for gjenoppbygging av den enkeltes evne til å være 
selvhjulpen. 

 Fysioterapeutene sikres utvidede lokaliteter i nytt dagsenteret for bruk av relevant 
utstyr, samt for å kunne gi muligheter for bedre tilbud gjennom gruppetrening. 

 

6.5 Legetjenestene  
 Hvaler kommune skal i planperioden jobbe mot at alle legekontorene i kommunen 

skal driftes som private legekontor med fastlegeavtaler. 
 Kommunen skal være pådriver, kreve og legge til rette for at legekontorene kan 

drives i tråd med til en hver tid gjeldende lover og regler. 
 Hvaler kommune skal være like god eller bedre enn sammenlignbare kommuner når 

det gjelder dekningsgrad av legetjenester. 
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 Fastlegene skal i løpet av 2014 ha utarbeidet gode og målbare kvalitetsindikatorer 
som tydelig viser kvaliteten på legetjenesten innenfor sin praksis. Utvalg for kultur og 
personrettede tjenester (UKPT) skal godkjenne kvalitetsindikatorene. Legene skal 
innen 1. februar melde inn resultater til kommunalsjefen for hs for avsluttet år. 
Indikatorene skal hvert år fremmes som en orienteringssak for UKPT. 
 

6.6 Tjenester for barn og unge  
I arbeidet med å utvikle bedre tjenester overfor barn og familier med bistand i form av 
veiledning eller mer permanente tiltak:  

 Etablering av «Familiens Hus» skal konsekvensutredes.  
Dette innebærer å samlokalisere de virksomhetsområdene som er i kontakt med 
barn og deres familier. En slik samlokalisering vil kunne bidra til bedre intern 
samhandling, gjøre det enklere for aktuelle familier å orientere seg om hvor 
tilgjengelige tilbud finnes, bedre ressursutnyttelsen og bidra til et sterkere 
kompetansemiljø. Det skal utarbeides en konsekvensutredning om mulig etablering 
av et «Familiens Hus»  tidlig i planperioden 

 Tidlig intervensjon  skal vektlegges gjennom utvikling av kompetanse for 
identifikasjon av utfordringer og veiledning av enkeltpersoner og familier.  Samtidig 
skal virksomheten bidra til å utvikle kommunikasjonslinjene mellom de ulike 
virksomhetsområder som jobber med barn. 

 Det skal være et mål å styrke skolehelsetjenesten/helsestasjon tilsvarende anbefalt 
nasjonal norm, samt  samlokalisere merkantil ressurs  med øvrige personell ved 
helsestasjonen. Hensikten med dette er å legge til rette for en bedre 
ressursutnyttelse. 

 Antallet bekymringsmeldinger fra andre virksomhetsområder i kommunen er svært 
lavt (1 i 2012, ingen i 2013). Det er en målsetting å se på rutiner og 
samhandlingsmønstre for å avdekke hva som eventuelt hindrer nødvendig 
innmelding. 

 Selv om barnevernstjenesten i starten av planperioden har et balansert forhold 
mellom antallet ansatte og saksmengde, er det klare indikasjoner på at 
saksmengden vil øke. Spesielt skal lokalt baserte tiltak styrkes. Dette bl.a. for å  
målrette arbeidet mot familier med hjelpebehov 

 I arbeidet med enslige mindreårige flyktninger skal kompetanseutvikling finne sted i 
tråd med overordnet kompetanseplan 
 

   6.7 NAV Hvaler  
Kommuneplanens mål er at alle Hvalers innbyggere skal ha god livskvaltet og NAV vil bidra 
til dette gjennom:  

 Etablerere døgnbemannende boliger for et økende antall rusavhengige og andre 
vanskeligstilte (herunder flyktninger) i tråd med boligsosial handlingsplan. 

 I samarbeid med omsorgstjenestene, vurdere tilbud til eldre brukere med problemer 
knyttet til rus og psykiske lidelser. 

 Selvhjelpsgrupper skal etableres.  
 Samarbeid med frivillige lag og foreninger for å utnytte omsorgspotensialet med 

tanke på å bidra til aktivisering, inkludering og forebygging 
 Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger – som f.eks. PDAer med fagsystem 

(Gerica/Velferd) 
 Utvikle kompetanse knyttet til kommunikasjon og veiledning. Dette skal gjenspeiles i 

kompetanseplanen. 
 Utvikle samarbeidsrelasjoner bl.a. gjennom koordinerende enhet 
 Utvikle Skogstunet som et bredt sosialt møtested med flere funksjoner bl.a. knyttet til 

arbeid og aktivitetstilbud 
 Øke innsatsen for å få flere i arbeid gjennom å legge til rette for en større 

samordning og utvikling av kommunal arbeidstrening.   
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7. Virksomhetenes forslag til hovedprioriteringer i uprioritert rekkefølge i 
planperioden 

  

Virksomhetsområde Veivalg – nødvendige vurderinger 

Omsorgstjenesten  

 Vektlegge tiltak for å forlenge botid i hjemmet – 
redusere behovet for sykehjemsplasser 

 Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. 

 Etablere nytt dagsenter med flere 
servicefunksjoner 

 Ansette demenskoordinator. Koordinator leder 
arbeidet med ny demensplan for Hvaler kommune 

 Starte planlegging av nytt sykehjem/boliger med 
heldøgns pleie i tråd med vedtatt fremdriftsplan. 

 Reforhandle avtale med Stiftelsen Dypedalåsen 

 Utvikle samarbeid med lag og foreninger 

Tiltak for 
funksjonshemmede. 

 

 Vekt på tidlig intervenering – samarbeid med 
andre virksomheter 

 Utvikle nye tilbud til brukerne på Østerhaug ut 
over det som tilbys ved Hvaler Arbeidssenter 

 Utvikle kompetanse på aldring hos psykisk 
utviklingshemmede 

 Utvikle samarbeid med  lag og foreninger 

Tjenester for barn og unge  

 Utrede mulig etablering av Familiens Hus 

 Styrke skolehelsetjenesten i tråd med nasjonal 
norm 

 Vektlegge tidlig intervensjon og samhandling med 
andre tjenesteområder 

 Forebyggende helsearbeid, herunder 
jordmortjenesten og helsesøstertjenesten er et 
sentralt satsingsområde. 

 Vektlegge kompetanseutvikling i tråd med vedtatt 
kompetanseplan 

NAV  

 Vurdere flere døgnbemannede boliger for et 
økende antall eldre med utfordringer knyttet til rus 
og psykiatri 

 Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger 

 Utvikle Skogstunet med flere arenaer for 
aktiviteter og sosiale treff. 

 Øke antallet boliger for vanskeligstilte, herunder 
flyktninger, i tråd med boligsosial handlingsplan 

 Gjennom styrket innsats og samarbeid i 
kommunen få flere i arbeid. 

Leger og fysioterapeuter  

 Øke antallet kommunale fysioterapeuter for å 
styrke arbeidet med habilitering – rehabilitering  

 Økt vekt på arbeidet med barn og unge 

 Forebygge fallskader 

 


