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Omorganisering Frivoll hjemmebaserte tjenester 
 

 

For å tilpasse hjemmetjenesten til brukernes beste, og endrede krav til kommunen, vil 

hjemmetjenesten på Frivoll fra 13.04.15 omorganiseres fra dagens tre grupper (gr 3, 4 og 5) til 

fire nye grupper. Disse gruppene skal hete gruppe C, D, E og F. 

Bakgrunnen for endring skyldes at tjenesten opplever stor vekst, og møter stadig flere dårlige 

brukere enn tidligere. Denne utfordringen vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme. 

De nye gruppene tar hensyn til geografi, men også diagnoser/hjelpebehov hos brukerne. På 

den måten mener vi at vi kan gi en bedre tjeneste med økt kvalitet til den enkelte bruker av 

hjemmetjenesten. 

 

Alle gruppene vil være bemannet med sykepleiere og fagarbeidere dag og kveld hele uka. Det 

vil ikke medføre endringer i vedtak og den hjelpen som ytes per i dag. 

 

Gruppe C: 

Demens/generell gruppe øst. Denne gruppa grenser mot Fevik HBT i øst. Har ansvar for alle 

oppdrag i sitt geografiske område, bortsett fra de som klart faller inn under gruppe D eller E 

sitt ansvarsområde. Gruppe C har også ansvar for alle vedtak på ”Tiltakspakke demens” i 

området til gruppe D. 

Fagleder: Annika L. Haga. 

 

Gruppe D: 

Rus/psykiatri/generelle oppgaver. Denne gruppa har ansvar for alle oppdrag i sitt 

geografiske område, bortsett fra de som klart faller inn under gruppe C og E sitt 

ansvarsområde. Gruppe D har også ansvar for alle vedtak som omfatter rus/psykiatri i hele 

området til Frivoll HBT. 

Fagleder: Annika L. Haga. 

 

Gruppe E: 

Palliasjon/medisinsk-teknisk/generelle oppgaver. Denne gruppa har ansvar for alle oppdrag 

i sitt geografiske område, bortsett fra de som klart faller inn under gruppe D og F sitt 

ansvarsområde. Gruppe E har også ansvar for alle vedtak som omfatter palliasjon/medisinsk-

tekniske prosedyrer i hele området til Frivoll HBT. 

Fagleder: Vibeke E. Frigstad. 

 

Gruppe F: 

Demens/generell gruppe vest. Denne gruppa grenser mot Lillesand i vest. Har ansvar for alle 

oppdrag i sitt geografiske område, bortsett fra de som klart faller inn under gruppe D eller E 

sitt ansvarsområde. Gruppe F har også ansvar for alle vedtak på ”Tiltakspakke demens” i 

området til gruppe E. 

Fagleder: Vibeke E. Frigstad. 
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Gruppe C, D, E og F vil betjene samme område som dagens gruppe 3, 4 og 5 har i dag. 

Oversikt over hvilke områder den enkelte gruppa har ansvar for sendes som eget dokument. 

De gatenavn der det ikke står gr C, D, E eller F foran tilhører Fevik HBT. 

 

Vakttelefon-nummer til de nye gruppene blir (fra og med 13.04.15): 

Gruppe C: 996 41 391 

Gruppe D: 480 31 443 

Gruppe E: 970 57 156 

Gruppe F: 992 02 586 

 

Vi vil gjøre vårt ytterste for at overgangen til ny organisering vil være så smidig som mulig, 

men håper på forståelse dersom små avvik skulle inntreffe i denne prosessen. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Annika L. Haga     Vibeke E. Frigstad   

Fagleder gruppe C og D    Fagleder gruppe E og F  

Tlf 37258214 / 41408821    Tlf 37258213 / 48890265 

 
         

         


