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PROSJEKTOVERSIKT

TRE STORE PROSJEKTER Milepæler.

1. HDO-avdelingen 1. juni 

2. Pilot velferdsteknologi (2-årig) 1. sept.  

3. Effektivisering hjemmetjenesten 1. juni 

SEKS PÅGÅENDE PROSESSER .

4. Effektivisering kjøkkendriften 12. april 

5. Dagsenter for eldre 1. mai 

6. Dagsenter hjemmeboende med demens 12. april 

7. Tverrfaglig samarbeid, hverdagsmestring 1. juni 

8. Arbeidstidsordninger 1. okt.

9. Revisjon av tjenestekriteriene 1. juni 

Alle prosessene 
henger sammen 
og påvirker 
hverandre. 
Derfor har vi 
en slik samlet 
oversikt over 
alle aktivitetene. 

Noen milepæler
er delmål i en 
lengre prosess. 



SOMMERFERIE

•Pga. ferieavvikling har det ikke vært framdrift i 
de fleste prosessene siden slutten av juni. 

•Det gis derfor en kort status siden forrige 
orientering for kommunestyret den 27. mai. 



STATUS HDO-AVDELINGEN 

• Det er utarbeidet informasjonsmateriell til alle ansatte i enheten og i 
avdelingen, samt til innbyggerne på kommunens hjemmeside 

• Det er viktig å skape en felles forståelse av hva denne tjenesten 
innebærer 

• Det er funnet praktiske løsninger for det som er nytt når det gjelder 
HDO-avdelingen. Rutinene evalueres og justeres fortløpende utover 
høsten. 

• En HDO-plass er tildelt i løpet av sommeren 

• De med langtidsplass i avdelingen ønsker å videreføre den 



STATUS HJEMMETJENESTEN 

• Tilbudet om forebyggende hjemmebesøk / forebyggende samtaler 
fortsetter. Tilbudet er nå åpent for alle som ønsker slike besøk. 

• Åpen innbyggerdag med informasjon om forebyggende tiltak og 
egenmestring, planlegges gjennomført den 22. september fra kl. 17. 

• Vi har inngått avtale med ny leverandør av velferdsteknologi, Sensio AS, 
og skal i gang med utskifting av de 150 trygghetsalarmene vi har. 
Dette er et samarbeid mellom Helse og mestring og vaktmestertjenesten. 

• Avtalen med Helsevakten i Fredrikstad trer i kraft samtidig som vi skifter ut 
alarmene. 

• Ny turnus for hjemmetjenesten trer i kraft 1. september. 
Dette innebærer en effektivisering i tråd med kartleggingen 
som ble gjennomført våren 2020. 



STATUS DAGSENTER DEMENS

• Etter gjennomførte 
kartlegginger etableres et 
utvidet tilbud ved dagsenteret. 
Fra september vil det være 
åpent en ettermiddag i uka 
og enkelte lørdager. 

• Grillhytta (lysthuset) som vi 
har fått tilskudd til 
fra Statsforvalteren, 
er satt opp og tatt i bruk. 
Den kan også brukes av 
dagsenterpasientene. 



STATUS DAGSENTER FOR ELDRE 

• Kriterier for tildeling for brukergruppene er på plass. 
Disse legges til grunn for behandling av søknader om 
dagsenterplass. 

• I løpet av august blir fysioterapiressurs tilknyttet 
dagsenteret som planlagt 
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