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Avd. Folkehelse, fysio- og 
ergoterapi 

Gladbakk aktivitetssenter 

Orientering i Hovedutvalget for 
helse og omsorg 

13.02.2018 
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Organisasjonskart 

Helse og bistand 

Virksomhetsleder 

Vurderingsteam 

Boligtildeling 

Koordinerende enhet 

Systemansvarlig 

6 årsverk 

 

 

Avd. 

Rus og psykisk 
helse 

Rus/psyk  

Behandlingstilbud i 
grupper og 
individuelt 

Kriseteam 

Solsiden 
aktivitetstilbud 

 

15,1 årsverk 

 

 

Avd.  

Avlastning 

 

 

Praktisk bistand i 9 
boenheter: 

Frankens 

Kommunal 
avlastningsenhet 

Privatavlastning 
hjem 

Veiledning til familier 
med 

funksjonshemmede 
barn 

 

 

32,8 årsverk 

 

 

 

Avd.  

Ambulerende 
miljøarbeid 

 

 

Praktisk bistand i 20 
boenheter og til 

hjemmeboende: 

Gruehagan 

Rusavhengige 

Psykisk syke 

Funksjonshemmede 

Utviklingshemmede 

 

 

28,5 årsverk 

 

 

 

 

 

Avd.  

Folkehelse, Fysio- 
og ergoterapi 

 

 

Gladbakk 

Friskliv- og 
mestringssenter 

Frivilligsentral 

Fysio/ergo 

Hjelpemidler 

Servicetekniker 

 

 

26,4 årsverk 

 

 

Avd.  

Aktivitet og bistand 

 

Dag- og aktivitets-
tilbud 

Praktisk bistand i 43 
boenheter: 

Mat. 118 

Mat. 81 

 Dalsliene 

Nordl.vn. 

Torg.B.veg. 

Camilla C 

Fagerhøy A 

Hybelhuset 

Mennesker med 
utviklingshemming 

 

 

80,7 årsverk 
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Tjenestetilbud 

Hovedsak behandling og rehabiliteringstilbud 
(noe forebygging): 

Fysio- og ergoterapi 

Hjelpemiddeltjeneste 

 
Hovedsak helsefremmende og forebyggende: 

Gladbakk aktivitetssenter 

Frivilligsentral 

Friskliv- og mestringssenter 
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Tjenestetilbud 

Fysioterapi  

7,5 stilling -1 Vilberg(rehabiliterings- og  
korttidsplasser), 2 barn,4,5 voksne  

Individuell behandling/rehabilitering voksne 
i hjemmet og sykehjemmet  

Innsatsteam (60%) 

Individuell behandling/veiledning barn i 
barnehage/skole/hjemmet  
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Gruppetilbud:  

• Barn – bassenggruppe m/fysioterapeut 

  2 mnd gruppe på helsestasjonen 

• Voksne/eldre:  

  Fallforebyggende grupper 4 pr år 

  MS-gruppe 

  Parkissongruppe 
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Ergoterapi 

6,5 stilling (1 Vilberg, 1 barn, 4,5 voksne) 

Tilbud til korttids/rehab- og langtidsplasser 
på Vilberg. 

Individuell behandling /rehabilitering 
/habilitering til hjemmeboende i alle aldre.  

Innsatsteam (60% stilling) 

Syn og hørselkontakt (ca 40%) 

Demens (fra 2018  50%) 
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• Gruppetilbud :  

 håndtreningsgruppe (fra 2018) 

 vurderer også andre gruppetilbud 

Hverdagsrehabilitering 

Fra 2018 halvtårsvirkning, 
prosjektorganisert 1 året. 

Ergoterapeut, fysioterapeut og hjemme-
trenere i team. Evaluerer samtidig 
innsatsteam.  
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Hjelpemiddeltjenesten 

2,4 stilling serviceteknikere, pluss 0,5 

Hjelpemidler:  

Lokalt lager – kommunale hjelpemidler til 
utlån for kort tid 

NAV, hjelpemiddelsentral – utlån til de som 
har varig behov.  

Trygghetsalarmer og elektroniske dørlåser 
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Friskliv- og mestringssenter 

• KIB (Kurs i å mestre belastninger) 

• Mestringskurs smerte/lunge (for å mestre kronisk 
lidelse) 

• Bra mat kurs (kosthold og livsstilsendring) 

• Ulike fysiske aktivitetstilbud  

• Helsesamtaler – hensikt: motivasjonsarbeid for å 
hjelpe deltakeren til å endre livsstil for å 
forebygge sykdomsutvikling eller leve med 
kronisk lidelse(395 deltakere Friskliv i 2017) 

• Selvhjelpsgrupper  (3stk i 2017?) 

(samarbeid med Frivilligsentralen) 

 

 



Eidsvoll kommune 
- trivsel og vekst i grunnlovsbygda 

 side 10 

Frivilligsentral 

• Partnerskapsavtaler 

• Gågruppene, møteplasser/arrangementer for 
flere tusen 

• Samarbeidsnettverk, Turstisamarbeid, «Vi bryr 
oss om Eidsvoll» og Aktivitetsværket. 

• Snekkerboden på Gladbakk 

• Omsorgsaktiviteter, Livsglede for eldre, Eidsvoll 
Demensforening Aktivitetsvenn, sykkelprosjekt. 

• Demensvennlig samfunn 

• Følgetjenester, handlehjelp m.m 

. 
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Frivilligsentralen’ fortsetter 

• Dataopplæring ved to dataklubber. 

• Aktivitetshenger for barn og unge 

• Formidlingstjeneste 

• Pådriver for mange aktiviteter på 
Gladbakk og gruppen Gladbakk`s venner. 

• Samarbeid med Nav og 
Arbeidsmarkedsbedrifter om utprøving og 
språkopplæring. 

• Samarbeid med ØRI, småjobbsentral 
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Frivilligsentralen’ fortsetter 

• Samarbeid med Kriminalomsorgen, 
Gladbakk og vaktmester 

• Råholt Ungdomsskole, «Innsats for andre» 

• Tursamarbeid med pensjonistforeningene i 
Eidsvoll kommune 

• Markering av Verdensdagen for psykisk 
helse 10 okt. Festival  2009-2017 

• Frivilligpris i samarbeid med ordfører 

 

 



Eidsvoll kommune 
- trivsel og vekst i grunnlovsbygda 

 side 13 

Frivilligsentralen’ fortsetter 

• Søker midler til ulike prosjekter 

• Fra 2009 til 2017 har det blitt ca. 4,6 
millioner. 

• Flerkulturelt prosjekt, Turstisamarbeid, 
Livsglede og Aktivitetsvenn / Demens, 
treningsutstyr, utstyr til snekkerboden, 
støtte til ulike lag / foreninger, Aktiviteter 
for seniorer og eldre  inn i fremtiden, 
Aktivitetsværket. 
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Frivilligsentralen fortsetter  

• De som har støttet oss er. 

• Gjensidigestiftelsen 

• Sparebankstiftelsen 

• Akershus Fylkeskommune 

• Nasjonalforeningen for folkehelsen 

• Birkebeinerordenen 

• Helsedirektoratet 

• Sanitetsforeningen i Eidsvoll og 
pårørendeforeningen på Vilberg, pluss div. 
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Gladbakk aktivitetssenter 
• Kafetilbudet, åpent hver dag 09-14.Frokost og middag, 

næringsrik mat (1200 besøkende hvert år) 

• Ulike gruppetilbud på dagtid i regi av frivillige med noe 
bistand fra personalet (gjerne ved oppstart); seniordans, 
herretrim, dametrim, gågrupper, trim sittende/stående, 
spinning, data kurs og klubb, strikkekafe, malerkurs, 
lesegruppe, engelsk og spansk kurs, snekkerboden, 
morgenfuglene (kl. 08.00), parkinsongruppe MS gruppe, 
fallforebyggende grupper (samarbeid fysio), 
kvinnenettverk, osv- blir stadig flere tilbud! 

• Frivillighetens hus: lag og foreninger bruker lokalene gratis, 
fremmer mulighet for egenaktivitet og tilbud (kjøkken 
selger servering) 

• Demenskoordinator (hjemmebaserte tjenester) 
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Gladbakk og lag / foreninger 

• Sjakk for barn og voksne hver mandag. 

• Bridge fast hver onsdag for voksne. 

• Turer med Norsk Handikapforbund eks. 
svensketur en gang i mnd. 

• Hyggetimer, Påskearr., grillfest, 
jordbærfest, høstfest, julelunsj og 
julegrøt. 

• Turmasj samarbeid med Norges 
Turmarsjforbund avd. Bøn 
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Gladbakk fortsetter 

• Avtale med Eidsvoll Blåseensemble og 
Eidsvoll verk musikkorps 

• Barnehager og skoler div. opptrender 

• Salg av klær og sko 

• Praksisplasser for elever fra ungdomsskole 
og videregående. 

• Takkefest for alle som aktivt jobber frivillig 
i sentralen og Gladbakk ca. 100 inviterte. 
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Gladbakk fortsetter… 

• Mange frivillige «jobber» på senteret 

• Praksisplasser, tilrettelagte arbeidsplasser to stk. 

• Sosialt tilbud som er mulig å bruke for alle 
beboere på bosenteret (finner hverandre, 
vennskap oppstår, trøster hverandre i sorg ol) 

Tjenester uten vedtak (innsparing for HBT): 

• Hjemmebesøk med matservering (frokost og middag) 

• Bistand ved helseutfordringer (akutt sykdom) 

• Følge til lege, butikk osv 

• Vaktmestertjeneste for beboere (frivillig utfører) 
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Kostnader helsefremmende tilbud 
• 3,6 årsverk er tilknyttet Gladbakk aktivitetssenter 

(eksl Friskliv): 2 kokker i 80%, Leder 
Frivilligsentral 100%, Leder på Gladbakk 100%  

Kost lønn: 2,1mill inkl sosiale utgifter 

Kost driftsmidler: ca 0,8 mill totalt pr år = 2,9mill 

• Inntjening: ca 700.000kr pr år Netto: 2,2mill 

• Bidrar til å innhente tilskuddsmidler (5 mill/7 år) 

 

• De helsefremmende tilbudene er totalt sett svært 
billige tiltak:   2,2mill – tilskuddsmidler = ca1-
1,5mill (netto kostnad pr år). Alle tilbudene nevnt 
ligger i denne kostnaden 

 


