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Virksomhet omsorg 

Marker Bo- og servicesenter (MBSS) ble tatt i bruk januar 2003 med 32 
faste institusjonsplasser fordelt på 4 bogrupper. I 2010 oppførte Marker 
kommune et påbygg som i dag rommer 10 korttids-, rehabiliterings- og 
avlastningsplasser, også kalt bogruppe 5.  
Marker kommune leier også ut korttidsplasser til andre kommuner når 
det er mulighet for det. 
I bygget er det offentlig kafeteria, åpent alle dager fra 10.00 – 14.00.  
Det finnes også dagsenter, fysioterapeut/ergoterapeut og frisør 
(privat) i bygget. 
 
Virksomhet omsorgs teller ca. 85 årsverk fordelt på ca. 130 faste 
ansatte totalt. 
 

Tjenester kommunen er 
lovpålagt: 

Tilgjengelige tjenester som ikke 
er lovpålagt: 

Langtidsplasser på sykehjem Omsorgsleiligheter 

Korttids-/rehabiliteringsopphold i 
institusjon 

Dagsenter 

Avlastning i institusjon Matombringing 

Hjemmesykepleie  Trygghetsalarm 

Hjemmehjelp  Fotpleier 

Støttekontakt/ privat avlastning Frisør 

Brukerstyrt personlig assistent Våketjeneste v/Røde Kors 

Omsorgslønn Besøkstjeneste v/ Human-Etisk 
Forbund 

Fysioterapitjeneste Besøkstjeneste v/ Ørje 
Misjonsmenighet 

Utlån av tekniske hjelpemidler Utstedelse av ledsagerbevis 

Tannhelsetjeneste  

Transporttjeneste  
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Søknadsskjemaer for disse tjenestene fås ved henvendelse til Marker 
bo- og servicesenter eller Servicetorget på Rådhuset.   
Du finner også søknadsskjema på kommunens hjemmesider, under 
«Skjemaer» eller «Helse, omsorg og Nav».  

Marker bo- og servicesenter - organisering 

 
Virksomhetsleder Morten Aalborg er nærmeste overordnede for: 

 Administrasjonen og avdelingslederne. 

 Brukerstyrt personlig assistent. 
 

Avdelingsleder Lill Tverrå Forsmo er nærmeste leder for: 

 Bogruppe 1 – 4 med 32 institusjonsplasser (somatisk og 
skjermet). 

 Nattevaktene. 
 

Avdelingsleder Åshild Hamborg er nærmeste leder for: 

 Bogruppe 5 – med 10 korttids-/rehabiliteringsplasser. 

 Hjemmetjenestene. 

 Dagavdelingen. 

 Storkjøkken/ kafeteria. 

 Stedfortreder for virksomhetsleder i ferier og ved fravær. 
 
Avdelingsleder Hege Kasbo Fog er nærmeste leder for: 

 Lilleveien Bofellesskap med 7 beboere, samt hjemmeboende. 

 Tunet dagsenter. 
 
Fagsykepleier Reidun Ansok 

 Bistår ledelsen i å utarbeide rutiner og prosedyrer. 

 Har sykepleierfaglig ansvar og opplæringsansvar for ansatte i 
Marker kommune. 
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Omsorgsboliger 

Marker kommune har 75 kommunale og private omsorgsleiligheter: 

Priser kommunale omsorgsleiligheter 

Adresse Antall leiligheter og størrelse Innskudd Husleie 2018 
Industriveien 4 og 6 6 leiligheter på ca. 60 m2 Ingen Kr 5.956,- 

Idrettsveien 10 til 20 4 «gamle» leiligheter på ca. 60 m2 Ingen Kr 5.443,- 

Idrettsveien 8a og 8b 4 «nye» leiligheter på ca. 60 m2 Ingen Kr 6.000,- 
Åsveien 12 og 14 10 leiligheter på ca. 60 m2 Ingen Kr 4.227,- 

MBSS – Sone 13 13 leiligheter  Ingen Kr 6.192,- 

Leietaker betaler strøm og alle kommunale avgifter selv i de 
kommunale omsorgsleilighetene. 

Priser borettslagsleiligheter 

Adresse Antall leiligheter og størrelse Innskudd Husleie 2018 

Braarudveien 31 28 leiligheter på 57 m2, 1 soverom Kr 575.000,- Kr 6.130,- 
Braarudveien 31 68 m2, 2 soverom Kr 675.000,- Kr 7.287,- 

Braarudveien 35 10 leiligheter på 74 m2, 2 soverom Kr 840.000,- Kr 7.295,- 

I Braarudveien 31 er strøm og fyring inkludert i husleien.  
I Braarudveien 35 er kun fyring inkludert (vannbåren gulvvarm). 
I begge borettslagene er alle kommunale avgifter og kabel-TV 
inkludert i husleien. 
 
Omsorgsleilighetene anses som et eget hjem der det opprettes et 
leieforhold med kommunen eller borettslaget. 
Marker kommune ønsker å legge til rette for at de som er i 
søkergruppen kan etablere seg i nærheten av MBSS, der alle pleie- og 
omsorgstjenestene er lokalisert. 
Tildeling av omsorgsleilighetene er behovsprøvd og vedtak om 
tildeling fattes av Inntaksrådet. Ett av kriteriene for å være 
stønadsberettiget til omsorgsbolig i Marker kommune forutsetter at 
vedkommende har bodd minst to år i kommunen. De øvrige 
kriteriene kan leses i Kvalitetsstandarden for pleie-, rehabilitering og 
omsorgstjenester i Marker kommune, kap. 12. 
Dessverre kan det være ventetid på disse leilighetene.  
Hjemmebaserte tjenester innvilges ved behov. 
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Marker Bo- og Servicesenter (MBSS) 

Langtidsopphold/institusjon 

De som innvilges langtidsopphold har som oftest et omfattende 
behov for nødvendig helsehjelp, eller av andre årsaker ikke kan bo i 
eget hjem. Institusjonsplass blir innvilget etter kartlegging og vedtak i 
inntaksrådet. 
 
På sykehjemmet får pasienten et privat rom som er enkelt møblert. 
Har du ønske om å innrede rommet med gardiner eller inventar må 
det klarers med personalet ved avdelingen. 
Husk at brannsikkerheten setter krav til frie rømningsveier. 
Ønsker du å ta med egen TV på rommet ditt betaler Marker 
kommune NRK lisens og avgift til kabel-TV selskapet. Reparasjon og 
arbeid vedrørende installasjonen betales av bruker selv. 
Det er ingen fast besøkstid, og pårørende er alltid velkommen. 
Hoveddøra låses om kvelden, følg anvisning som er slått opp, så vil 
personalet lukker opp så fort som mulig. 
 
Det er ønskelig at minst mulig verdisaker medbringes når beboer 
flytter inn. MBSS kan dessverre ikke ta ansvar for private verdisaker. 
 
Hver bogruppe har til en viss grad fast personale knyttet til seg. Det er 
sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter som står 
for daglig pleie og omsorg.   
 
Medisiner og medisinsk forbruksmateriell koster ikke noe ekstra for 
pasienter som er innvilget langtidsopphold. 
 
På hver bogruppe er det felles oppholdsrom/stue med 
kjøkkenavdeling for bespisning, sosialt samvær.  
Beboernes kostnad for institusjonsplass beregnes ut fra pensjon og 
øvrige inntekter (vederlagsberegningen). 
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Se også lokal forskrift på www.lovdata.no «Forskrift for tildeling av 
langtidsopphold ved sykehjem eller tilsvarende bolig, Marker 
kommune, Østfold». 
 

Faste måltider på institusjonen 

Frokost   kl. 09.00 
Lunsj    kl. 13.00 
Middag    kl. 16.00 
Kveldsmat   kl. 19.00 

Korttidsopphold 

Dette er en type opphold som tilbys pasienter som behov for 
nødvendig helsehjelp en begrenset periode.  
Rommene ved korttidsavdelingen er møblert og pasienten tar med 
egne klær og toalettsaker 
Korttidsopphold koster kr. 160,- per døgn.  I de tilfellene der 
korttidsoppholdet varer over 60 dager faller døgnprisen bort og 
erstattes med vederlagsberegning som ved langtidsopphold. 
Medisiner og medisinsk forbruksmateriell er inkludert ved korttids- og 
rehabiliteringsopphold. 

Rehabiliteringsopphold 

Rehabilitering er en type opphold for de som har behov for 
opptrening etter for eksempel sykehusopphold. Det legges til grunn 
et faglig begrunnet behov for fysikalsk rehabilitering. Rommet er 
møblert, men bruker må ta med egen klær og toalettsaker. 
Korttidsopphold koster kr. 160,- per døgn. 

Avlastningsopphold 

Det er et tilbud om avlastning for pårørende (omsorgsyter) med 
særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning kan bidra til at 
pårørende får mulighet til å ivareta seg selv og egne behov i perioder 
slik at de kan få et nødvendig pusterom og ferie.  
Avlastningspasientene forlegges normalt på korttids- og 
rehabiliteringsavdelingen. Pasienten skal ta med egne medisiner, 
bleier, klær og toalettsaker. Avlastningsopphold er gratis.  

http://www.lovdata.no/
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-09-05-1599?q=marker%20kommune
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-09-05-1599?q=marker%20kommune
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-09-05-1599?q=marker%20kommune
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Hvem kan få avlastning? 
Den omsorgstrengende må bo sammen med omsorgsyter 
(pårørende), og det er omsorgsyter som søker avlastningsopphold. 
Den vanligste grunnen til at det settes inn avlastningstiltak, er at et 
familiemedlem har vedvarende tunge omsorgsoppgaver og trenger 
litt fri for å hente seg inn. Det kan være et funksjonshemmet eller 
særlig krevende barn, funksjonshemmet voksen eller en 
pleietrengende eldre. 

Sykehjemslege 

Sykehjemslege er Dr. Julia Lagethon Spetz. Hun gjennomfører 
legetilsyn på tirsdager og torsdager. 

Aktiviteter på bogruppene og i Vestibylen 

Det arrangeres jevnlig underholdning og klessalg i Vestibylen. Dette 
er både for beboere på MBSS og alle innbyggere i kommunen.  
Program for faste aktivitetstilbud for beboerne finnes tilgjengelig på 
avdelingene. Marker kommune ønsker stor aktivitet i Vestibylen. Det 
er mulig å låne Vestibylen gratis til arrangementer ved å henvende 
seg til MBSS. 

Besøkstjeneste/samtale for beboere 

Dersom pasient eller pårørende ønsker en samtalepartner, er det 
flere alternativer. Både Sogneprest og lokal menighet tilbyr dette.  
Human-Etisk Forbund kan også tilby en livssynsamtale ut fra et 
allmennmenneskelig eller et humanetisk verdigrunnlag. 
 

 Sogneprestene Sjølie og Lilleaasen.  

 Pastor ved Ørje Misjonsmenighet/Den norske kirke v/Odd 
Bekkholt. 

 Ønskes en livssynssamtale ut fra et allmennmenneskelig eller 
humanistisk verdigrunnlag kan Human-Etisk Forbund kontaktes 
v/Bjørn Borgund.  
Human-Etisk Forbund har også et skjema «Min siste vilje» for 
gravferd. Informasjon finnes på www.human.no 

http://www.human.no/
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Tjenestene er gratis. Pasient eller pårørende kan ta kontakt direkte, 
se kontaktinformasjon på siste side. 
Dersom det er ønskelig med bistand for å komme i kontakt med en av 
disse, eller til andre trossamfunn eller trosretninger, kan 
avdelingsleder være behjelpelig. 

Våketjeneste 

MBSS har avtale med Marker Røde Kors om våketjeneste over 
døende pasienter. Våketjenesten kontaktes av avdelingsleder i 
samråd mellom ansatte og pårørende. Marker Røde kors tilbyr denne 
tjenesten gratis. 
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Hjemmebaserte tjenester 

Hjemmesykepleie 

Hjemmesykepleie er en lovpålagt tjeneste og tildeles på bakgrunn av 
den hjelpetrengendes behov etter en helsefaglig vurdering. 
Hjemmesykepleie gis i situasjoner der det er behov for nødvendig 
helsehjelp i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med 
lege.  

 Personlig hygiene 

 Klargjøring av måltider 

 Legemidler i dosett 

 Sårskift 
Hjelpebehovet vurderes fortløpende.  Søkeren må bo eller midlertidig 
oppholde seg i kommunen. Tjenesten er gratis. 

Terminal pleie i hjemmet 

Hjemmesykepleien kan øke sitt tilbud om tjenester der pasient og 
pårørende har ønske om at den syke skal få dø i sitt eget hjem.   

Dagopphold/dagsenter 

Marker har et dagsentertilbud 4 dager i uken fra klokken 10.00 – 
14.00. Tilbudet er for hjemmeboende som ønsker et dagtilbud på 
dagtid for å ha mulighet til et sosialt liv og forebygge ensomhet.  
Tilbudet er også ment for å avlaste pårørende. Eksempler på 
aktiviteter er bingo, trim v/fysioterapeut, høytlesing, håndarbeider og 
utflukter. 
 
I prisen inngår frokost/lunsj og middag, samt skyss til og fra. 
Antall dager per uke innvilges etter søknad. Pris per dag er kr 155,- 
uten skyss og kr 195,- inkludert transport tur/retur hjemmet. 
Transporten har også mulighet for å ta med rullestolbrukere. 
Dagsenteret tar også inn demente som er i en tidlig fase av sin 
sykdom. Ta kontakt med ansvarlig for dagsenteret eller 
demensteamet for flere opplysninger. 
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Hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet 

Hjemmehjelp og praktisk bistand ytes til personer som kan bo i eget 
hjem, men som er avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål. 
Tjenesten innvilges på bakgrunn av et kartleggingsbesøk. 
Vanligvis vil praktisk hjelp i hjemmet bestå av rengjøring av rom som 
er i daglig bruk, bad, kjøkken, soverom, oppholdsrom, gang og 
innvendig trapper. 
Brukerens behov vurderes ut ifra: 

 Hva brukeren selv klarer eller delta i. 

 Om det er friske ektefeller i hjemmet. Det er de samlede 
ressurser i hjemmet som danner grunnlag for den hjelpen 
kommunen yter. 

Det er en forutsetning for tjenesten at bruker stiller med nødvendig 
utstyr til vask og støvsuging.  

Arbeidsmiljø i hjemmet til de som mottar hjemmetjenester. 

Kommunens hjemmesykepleiere og hjemmehjelpere har 
tjenestemottakerens hjem som sin arbeidsplass. Arbeidsplassen skal 
være best mulig tilrettelagt for de ansatte for å unngå tunge løft, 
belastende arbeidsstillinger og unødig risiko for sykdom og skade.  
Det kan være nødvendig for hjemmetjenesten å ta i bruk 
hjelpemidler for å få utført den hjelpen bruker skal ha.  
Som mottager av hjemmetjenestene må du godta at det vil være 
hjelpemidler i huset ditt, og/eller at det må fjernes noe tepper, 
møbler og pyntegjenstander dersom det er til hinder for 
hjemmetjenesten. 
 
For hjemmehjelp (praktisk bistand) er det krav om egenbetaling. 
Sammen med vedtaket sendes det en oversikt over betalingssatsene 
som ser slik ut: 

Hjemmehjelp – betalingssatser for 2018 

Egenandelen for husholdning med en samlet nettoinntekt før 
særfradrag (alminnelig inntekt) under 2G er kr. 205,- pr. måned 
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uavhengig hvor mange timer hjemmehjelp brukeren mottar.  Dette 
beløpet fastsettes hvert år av Helse og omsorgsdepartementet. 
 
For husholdninger med en samlet alminnelig inntekt over 2G blir 
timesprisen for egenbetaling hvert år fastsatt av kommunestyret i 
Marker.  
Fra 2 – 4 G er egenandelen kr. 285,- pr. time, og over 4 G er 
egenandelen kr. 305,- pr. time. 
 
Antall G 
(grunnbeløp) 
1 G = 93.634,- 

Antall G 
omregnet i 
kroner 

 
Timepris 

Pris pr. måned 
ved maks timer 

Inntil 2 G 187.268 --- 205,-  

   2 – 3 G 187.269 – 
280.902 

Kr. 285,- pr. time 
(Inntil 3 timer) 

855,- 

   3 – 4 G 280.903 – 
374.536 

Kr. 285,- pr. time 
(Inntil 6 timer) 

1.710,- 

   4 – 5 G 374.537 – 
468.170 

Kr. 305,- pr. time 
(Inntil 8 timer) 

2.440,- 

  5 G → 468.171 – 
→ 

Kr. 305,- pr. time 
(Inntil 10 timer) 

3.050,- 

 
Ved inntekt over 2 G skal abonnementet beregnes etter 
selvkostprinsippet 
Regning utstedes av kommunen etterskuddsvis en gang i måneden. 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

Søkeren må være funksjonshemmet, myndig og ha egeninnsikt. Søker 
må ha behov for bistand til ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet på 
32 timer eller mer i uka. Søknaden kartlegges før den behandles i 
inntaksrådet. Tjenesten er gratis. 
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Støttekontakt 

Støttekontakt er en lovpålagt kommunal tjeneste, og støttekontakten 
er lønnet av kommunen for å ha kontakt med en hjelpetrengende 
som av ulike grunner trenger tjenesten. 
Brukeren av tjenesten trenger ulike former for oppfølging for å kunne 
leve et sosialt liv. Støttekontakten arbeider ut fra en avtale mellom 
den hjelpetrengende, kommunen og støttekontakten. Avtalen 
fastsetter kontaktens innhold og omfang i tid.  
Brukeren av støttekontakt søker kommunen (servicetorget) om 
utstedelse av ledsagerbevis. Dette benyttes på arrangementer og 
f.eks. kino, og gir ledsageren gratis inngang, evt. redusert pris. 
 
Hva gjør en støttekontakt?   
En støttekontakt besøker deg hjemme, kan ta deg med på 
biblioteket, kino, kafé, diskotek, tur/utflukt, eller er din ledsager på 
ulike arrangementer. Ordningen er meget fleksibel. Både innhold og 
omfang skal legges opp ut fra ditt behov.  
 
Hvem kan få støttekontakt?   
Dersom du trenger personlig hjelp for ikke å isolere deg, eller til å 
leve et sosialt aktivt liv, kan du søke om å få støttekontakt.                                     
Støttekontaktordningen er en tjeneste til personer eller familier som 
har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale 
utfordringer. Herunder kommer blant andre rusmisbrukere, 
fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser.  

Omsorgslønn 

Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles 
omsorgslønn.  
Den gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos 
den som mottar omsorgen. Kommunen avgjør om omsorgslønn skal 
gis, og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Kommunen skal ved utmåling 
av omsorgslønn ta hensyn til om den omsorgstrengende mottar 
hjelpestønad og/eller andre tjenester.  
Det må søkes om tjenesten og kommunen fatte vedtak, eller avslå 
søknaden. Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden 
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innvilges helt eller delvis. Hvis søknaden avslås, skal det opplyses om 
klagefrist og hvor klage kan sendes.  

Hovedmålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg og at den 
som trenger hjelp i dagliglivet skal ha mulighet til å fortsatt bo 
hjemme. Private omsorgsyter skal få noe betaling for det 
omsorgsarbeid de gjør. Betalingen dekker ikke nødvendigvis de reelle 
utgifter eller inntektstap for den som yter omsorgen.  

Omsorgslønn er ingen lovfestet rettighet. 
Ingen har ubetinget rett til omsorgslønn, men kommunen har en 
lovpålagt plikt til å ha en slik ordning. Det er kommunen som avgjør 
hvorvidt det skal innvilges omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal 
ligge på. Omsorgslønn skal ses i sammenheng med andre tjenester, 
også hjelpestønad fra Folketrygden. Ordningen er hjemlet i ”Helse- 
og omsorgstjenesteloven”. 

Fysioterapi/ergoterapi 

Fysioterapi gis som en del av rehabiliteringstilbudet i Marker 
kommune, både i institusjon og til hjemmeboende. For 
bevegelseshemmede kan det gis tilbud om drosjerekvisisjon.  
Kartlegging av nødvendige behov gjøres etter søknad fra bruker. 
I samarbeid med INNOVI formidles tekniske hjelpemidler som for 
eksempel rullestoler, gåstoler og tilrettelegging i privat bolig. 
 
Det finnes et tilbud om felles trim på MBSS mandager og fredager kl. 
12.00 i treningsrommet. Dette tilbudet er for både beboere og 
hjemmeboende. Tjenesten er gratis. 
Ta kontakt med fysioterapeut for mer informasjon. 

Matombringing 

Marker kommune har et tilbud om utkjøring av middagsmat til eldre 
eller funksjonshemmede, som på grunn av sykdom eller andre 
årsaker ikke selv klarer å tilberede et varmt måltid. Matombringing 
fås ved henvendelse til kjøkkenet på MBSS eller hjemmesykepleien. 
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Brukerne av dette tilbudet bestemmer selv antall middager pr. uke, 
og om de vil ha den tilkjørt. 
  

 Middagen stor porsjon kr. 77,-  

 Middag liten porsjon kr. 56,- 

 Grøt stor porsjon kr. 32,-  

 Grøt liten porsjon kr. 25,-  

 Dessert kr. 18,- 

 Levering av mat kr. 25,- 
 
Regning utstedes etterskuddsvis fra kommunen en gang i måneden.  

Tekniske hjelpemidler til hjemmeboende 

Korttidslån inntil 2 års varighet: Dette gjelder ved midlertidige 
funksjonshemninger etter sykdom, skade eller operasjoner. 
Det er INNOVI som har ansvar for lagerhold og administrering av 
tjenesten i samarbeid med hjemmesykepleien, 
kommunefysioterapeuten og ergoterapeut. 
 
Varig utlån (inkl. syns- og hørselstekniske hjelpemidler): Kommunen 
formidler tekniske hjelpemidler for varig behov fra 
hjelpemiddelsentralen til NAV på Greåker til personer som har fått 
dette innvilget. 

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarmene er tilknyttet alarmsentralen på legevakten i 
Askim, som varsler vakthavende i hjemmesykepleien ved behov for 
utrykning. 
Enhver som ønsker/trenger trygghetsalarm kan søke om dette. Det 
blir gjort en behovsprøving/kartlegging før søknaden behandles i 
inntaksrådet.  

 Monteringsavgift ved installasjon på kr. 400,- 

 Egenandel for leie kr. 255,- pr. mnd.  
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Tannhelsetjeneste 

Brukere av sykepleietjenester (hjemmesykepleien) i minst 3 måneder 
og beboere på institusjon, har rett til fri offentlig tannpleie/tannlege. 
Det er den offentlige tannhelsetjenesten som må benyttes. 
Ordningen administreres av primærkontakten til den enkelte bruker 
på institusjonen, og hjemmesykepleien for hjemmeboende. 
Institusjonen får årlig besøk av tannpleier. 
Pasienter i Marker som har rett til fri tannpleie gjennom den 
offentlige tannhelsetjenesten, må reise til Eidsberg for 
tannlegebehandlingen. Drosje betales ikke av tannhelsetjenesten. 
Pasienten må legge ut for drosjen selv. Når pasienten har hatt 
reiseutgifter over kr. 400,- refunderes det overskytende for resten av 
året.  

Transporttjeneste for bevegelseshemmede – TT-kort  

Funksjonshemmede bosatt i Marker kommune som er avhengig av 
dør-til-dør transport, for eksempel drosje, kan søke om støtte til 
transportutgifter. 
 
Det stilles følgende krav for å komme i betraktning for tildeling av TT-
kort: 

 Søkere mellom 14 og 67 år prioriteres. 

 Varig rullestolbrukere og blinde prioriteres. 

 Funksjonshemmingen må være varig. 

 Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes 
ikke. 

 Pasienter på sykehjem godkjennes ikke. 

 Søkere som bor i omsorg- og trygdebolig kan godkjennes. 
 
NB! Søkere over 67 år med nettoinntekt over 2 G (kr. 187.268,-) 
kommer ikke i betraktning uansett funksjonshemming. Med 
bakgrunn i et begrenset antall tildelinger/hjemler årlig, må Marker 
kommune prioritere de med lavest inntekt. 
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Navn Funksjon Telefon E-post 
Sentralbord Marker kommune 69 81 05 00 post@marker.kommune.no   
Marker kommune   SMS:  454 06 597 

Vakttelefon  Hjemmesykepleien 982 28 291  
Vakttelefon Institusjon 982 28 290  

Skjermet avd.  982 28 292  
Korttids avd.  466 24 349  

Morten Aalborg Virksomhetsleder 906 78 916 moraal@marker.kommune.no  

Lill T. Forsmo Avdelingsleder 997 91 697 lilfor@marker.kommune.no  
Hege Fog Avdelingsleder 454 01 410 hegfog@marker.kommune.no  

Åshild Hamborg Avdelingsleder  995 91 669 ashham@marker.kommune.no  
Reidun Ansok Fagsykepleier 458 62 412 reians@marker.kommune.no  

Heidi Berger Merkantil/hjemmehj.tlf. 466 24 324 heiber@marker.kommune.no 
Kari Ann Nyhus Merkantil 466 24 314 karnyh@marker.kommune.no 

Marianne Lislerud Merkantil 400 32 093 marlis@marker.kommune.no 

Kjersti Braaten Dagsenter/saksbehandler 959 92 152 kjebra@marker.kommune.no 
Målfrid Blaker Dagsenter 489 98 717  malbla@marker.kommune.no 

Jonny Weisz Kjøkkensjef 466 24 337 jonwei@marker.kommune.no  
Yvonne Stenberg Fysioterapeut 481 34 333 yvoste@marker.kommune.no  

Stina Lund Fysioterapeut 474 88 297 stilun@marker.kommune.no  

Camilla Bjørby Fysioterapeut barn 982 28 298 cambjo@marker.kommune.no  
Emilie Ilar Ergoterapeut 489 96 715 emiila@marker.kommune.no  

Sven Martinsen Innovi 400 83 115  
Reidar Søby Innovi 950 45 517  

Øystein Sjølie Sogneprest 454 88 338  
Runo Lilleaasen Sogneprest 928 58 100  

Bjørn Borgund Humanetisk Forbund 908 44 190  

Odd Bekkholt Ørje Misjonsmenighet 948 77 245  
Ingebjørg Jovall Frisør 932 38 992  

Mette Therkelsen Fotpleier 452 00 174  
Jimmy Karlsen Hjelpemidler syn/hørsel 979 80 045 jimkar@marker.kommune.no  

 Sentrum legekontor 69 81 01 50  

 Legevakt 116 117  
Darisiro Arash Tannlege 69 81 10 97  

Flexx Marker Kollektiv u/buss 03177  
 Østfold Taxi 02137  
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