Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kvæfjord Eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
12.05.2015
09:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Jarle Solheim
Liv Wikeland
Harry Arnesen
Jakob Vaskinn
Lisbeth Hognestad

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Representerer
SP

Saksnr

Innhold

PS 1/15

Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 2.12.2014

PS 2/15

Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord 2014

PS 3/15

Kommunereformen og representasjon fra Eldrerådet

PS 4/15

Kreftspesialist ved Harstad sykehus

PS 5/15

Referat sak

RS 1/15

Referat fra Felles Eldrerådsmøte for kommunene i Sør-Troms
22.04.2015

RS 2/15

Strøsandprosjekt

RS 3/15

Årsmelding 2014 Pasient- og brukerombudet i Troms

RS 4/15

Tilskudd for 2014 til utvikling av kommunale oppfølgingstilbud i
Frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser

RS 5/15

Utlysning - Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

RS 6/15

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser
for hjemmeboende personer med demens

RS 7/15

Uttalelse fra Eldrerådet i Tromsø om Prioriteringsutvalgets innstilling

RS 8/15

Invitasjon til konferanse om Eldrerådets rolle og funksjon

PS 6/15

Orientering om varmtvannsbasseng på Flesnes skole

PS 7/15

Ventetid ved Høresentralen, UNN Harstad

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.05.2015
2012/658

Saksnr
1/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.05.2015

Godkjenning av møtebok fra eldrerådets møte 2.12.2014

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 2.12.2014. Til å signere
møteboka velges:
1. …..
2. …..

Saksopplysninger
Det vises til omtale av regler for godkjenning av møtebok slik som disse senest er gjengitt i framlegget til
K-sak 1/13. Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på tlf 77023000.
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok fra eldrerådets forrige møte 2.12.2014 . En
godkjenningsordning betyr heller ikke fri rådighet til å endre på innholdet i møteboka. Vedtak som er
gjort kan ikke i seg selv endres ved rettinger i møteboka, men må eventuelt ta form av at en sak tas opp til
ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring av åpenbare feil og mangler i møtebokas
framstilling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/15

04.05.2015
2012/658

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord 2014

Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord tas til etterretning.
Årsmeldingen deles ut i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.05.2015

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.05.2015
2012/658

Saksnr
3/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.05.2015

Kommunereformen og representasjon fra Eldrerådet

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten innstilling

Dokumenter i saken:
Sak 2/2015 Kommunereformen, Felles eldrerådsmøte for kommunene i Sør-Troms 22.4.2015
Saksopplysninger
I felles møte for eldrerådene i Sør-Troms ble det under sak 2/2015 om kommunereformen foreslått
følgende fra Harstad eldreråd ved Ivar Østberg: «Eldrerådene i Sør-Troms samlet til møte i Kvæfjord
22.04.2015 har drøftet kommunereformen og krever at styringsutvalget for kommunesammenslåing tar
Eldrerådene med på den videre planlegging. Eldrerådene er opptatt av den framtidige eldreomsorg i
regionen.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådet i Kvæfjord ønsker denne saka opp til videre behandling i eget rådsmøte.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.05.2015
2012/658

Saksnr
4/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.05.2015

Kreftspesialist ved Harstad sykehus

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten innstilling

Dokumenter i saken:
Sak 4/2015Kreftspesialist/ onkolog ved Harstad sykehus, Felles Eldrerådsmøte for kommunene i SørTroms 22.4.2015
Saksopplysninger
I felles eldrerådsmøte for Sør-Tromskommunene 22.4.2015 ble følgende uttalelse vedtatt om onkolog
(legespesialist på kreftsykdommer) på Harstad Sykehus / UNN Harstad:
Eldrerådene i Sør-Troms samlet til møte på Borkenes i Kvæfjord 22.04.2015 vil komme med følgende
uttalelse:
Medisinsk avdeling ved Harstad sykehus behandler kreft og har ansvar for omsorg ved livets slutt.
Moderne kreftbehandling er et samarbeidsprosjekt hvor en ikke snakker om enten Tromsø eller Harstad.
Behandlingen i dag dreier seg om samarbeid i alle ledd. Det er mange pasienter som både diagnostiseres
og ferdigbehandles ved sykehuset i Harstad, eller til at behandlingen må stoppes. Dette fagmiljøet er det
viktig å ha.
En ambulerende kreftspesialist vil behandle de aktuelle pasientene i Harstad, men en fast kreftspesialist
vil lære opp teamene ved sykehuset. Synergieffekten ligger i at kreftspesialisten er til stede i Harstad. En
kreftspesialist til Harstad er viktig.
I dag er belastningen på helsepersonellet stort. Det er viktig med en kvalitetsheving for at belastningen
ikke skal bli for stor. En onkolog vil avhjelpe den situasjonen. Med fast tilstedeværelse vil det hjelpe hele
teamet, sykepleierne inkludert. Spesialisten må gi dem kompetanseheving. Det er sykepleierne som skal
effektuere behandlingen. Dette er viktige effekter av en kreftspesialist, i tillegg til å redusere pasientreiser.
Befolkningen i vårt område må føle den tryggheten som helsevesenet skal gi. Pasientene trenger støtte for
å bære en sykdom som medfører dødsangst. Pasientene trenger råd og støtte fra spesialister. Vi krever
bedre tilbud i vår region. Å styrke staben ved Harstad sykehus med en fast tilstedeværende onkolog i hel
stilling, vil gi pasientene et bedre tilbud.

Uttalelsen sendes styret i Helse Nord, styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge, kommunene i SørTroms og media.
Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.
Vurderinger
Eldrerådet i Kvæfjord ønsker i tillegg å behandle denne saken i eget rådsmøte for å sette et sterkere fokus
på kreftbehandlingen i Sør-Tromsområdet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

PS5/15Referatsak

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:
Delta kere:
Harstad:
Ibestad:
Kvæfjord:
Lavangen:
Salangen:
(Skånland:
(Gratangen:

2015

for kommunene
Felles Eldrerådsmøte
Fram, Borkenes
Ungdomshuset
22.04.2015
09:30 — 15:00

Motebok

i Sør- Troms

Ivar Østberg, Jarle A. Larsen, Liv Krisbansen, Hjørdis Bergås, Anne- Margrete
Jakobsen
Harry Jensen, Svanhild Johansen, Ragnhild Arnesen
Jarle Solheim, Harry Arnesen, Liv Wikeland, Jakob Vaskinn
Edith Lyngmo, Johan Lyngstad
Per Hauglid, Mette Gran Fredriksen, Karin Hauglid Zakariassen
ingen møtte)
ingen møtte)

Ellers til stede:
Torbjørn Larsen, ordfører i Kvæfjord kommune i sak 1
Roald Andersen, stabssjef, Harstad kommune innledet i sak 2
Sekretær for møtet: Marit Blekastad, Kvæfjord kommune

Leder i Kvæfjord Eldreråd Jarle Solheim ledet møtet.
Ordfører Torbjørn Larsen ønsket velkom men til Kvæfjord ved møtestart
Annet:
Det ble ytret ønske om pressedekning,

og at journalister

inviteres til neste møte.

Utskrift av møteboka fra møte 22.4.15 sendes Harstad Tiende.

Saksliste:
Saksnr
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
5/2015
6/2015

Innhold
Presentasjon av eldrerådene; hva jobbes det med, tanker om
utfordringer, og muligheter i framtida
Innledning ved Roald Andersen
Kommunereformen.
Mal for videre fellesmøter for eldrerådene i Sør-Troms
Kreftspesialist/ onkolog ved Harstad sykehus
Noen saker å arbeide videre med for felles eldreråd/ eldrerådene
Neste møte i felles eldreråd

1/2015 Presentasjon av eldrerådene; hva jobbes det med, tanker om
utfordringer, og muligheter i framtida
Harstad Eldreråd ved leder Ivar Østber ; om samarbeid med ungdomsrådet,- bl.a ift datakurs,
«kampen» for 72 plasser på Bergsodden sykehjem, om maten som leveres til hjemmeboende
og institusjoner, eldrepolitisk handlingsplan for Troms. Eldrerådet savner å få høringer på
sentrale emner som Prioriteringsutvalgets innstilling, og formidler frustrasjon over manglende
tilbakemelding på saker rådet tar opp.
Salan en Eldreråd eldreråd ved leder Per Hau li• er opptatt avielles eldreråd må bestå, bedre
system på at vedtakene gjort i felles eldrerådsmøte må tas videre, om åpent møte med
pasientombud Odd Arvid Ryan, protest på at «Den kulturelle spaserstokk» skulle fjernes, åpent
møte «Eldreomsorg i Salangen- i dag og i framtiden», forsøk på å få i gang pårørendeforening.
Ibestad eldreråd ved leder Har Jensen• om sykehjemmet bygget i 1974- ikke lengre
funksjonelt. De har benyttet Ressurssenter for utvikling av kommunen (R0)-underveis ble
fokus endret til mer helhetlig tenkning om «Framtidig omsorg i Ibestad», og forslag om å
redusere fra 31 til 15 sykehjemsplasser, og 15 omsorgsboliger. Andre saker dårlig belysning i
Ibestadtunnelen, helsesøster i 50% stilling,- bør økes og gi tilbud til eldre, arbeidet for å få
aktivitør på aktivitetssenter, pårørendeforening.
Lavan en Eldreråd ved leder Johan L n stad• ikke tilfreds med dagens program, ønsket heller
å diskutere felles saker,- ikke kommunereformen. De har reagert på dementes sikkerhet på
sykehjem- og sendt brev til helse- og omsorgsdepartementet og helsedirektoratet med krav om
klarere rutiner og elektronisk varsling. Svar fra Helsedirektoratet om Demensplan 2015 og
videre demensplan. De har også arbeidet med å få oversikt over behov og ulike brukergrupper.
Eldrerådet er kritiske til samfunnsutviklingen- har skrevet uttalelse om dette som ble lest opp.
Kvæf"ord eldreråd ved leder Jarle Solheim• kort om planer for utbygging av eldreinstitusjon/
helsehus- prosessen er i oppstartsfasen.

Ingen vedtak ble gjort

saka.

2

Forslag til vedtak:
Ivar østberg foreslo følgende:
«Eldrerådene 1Sør-Troms samlet til møte i KvæObrd 22.04.2015
og krever at styringsutvalget
planlegging.

for kommunesammenslåing

Eldrerådene er opptatt av den frambdige

Forslaget ble enstemmig

har drøftet kommunereformen

tar Eldrerådene med pä den videre
eldreomsorg

regionen.»

vedtatt.
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3/2015

Mal for videre fellesmøter for eldrerådene i Sør-Troms

Det er ønskekg med faste fellesmøter

1 gang pr år,- men med mulighet for ekstramøter

behov. Utskrift av møteboka med behandlede resolusjoner,
deltakereldrerådene

via postmottak

ved

vedtak mm sendes til alle

i kommunene.

Ivar Østberg foreslo følgende:

Det oppnevnes 2-3 deltakere som utformer en mal for fellesmøtene. Malen sendes ut bl alle
eldrerådene for behandling og tfibakemelding.
Per Haugh; Salangen
Harty Jensen, lbestad
Jakob Vaskinn, Kvæ5ord
Disse tre lager et utkast til statutter for felles eldreråd som sendes ut før
eldrerådene.

juli 2015 til alle

Enstemmig vedtatt.
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4/ 2015 Kreftspesialist/

onkolog ved Harstad sykehus

Harstad Eldreråd har behandlet denne saka, vedtak gjort i Harstad ble delt ut i møtet.
Ivar østberg
leder Harstad Eldreråd
Ivar østberg fremmet deretter forslag til følgende resolusjon;

Uttalelse om onkolog (legespesialist på kreftsykdommer)
UNN Harstad

på Harstad Sykehus /

Eldrerådene i Sør-Troms samlet til møte på Borkenes i Kvæfjord 22.04.2015 vil
komme med følgende uttalelse:
Medisinsk avdeling ved Harstad sykehus behandler kreft og har ansvar for omsorg ved livets
slutt. Moderne kreftbehandling er et samarbeidsprosjekt hvor en ikke snakker om enten
Tromsø eller Harstad. Behandlingen i dag dreier seg om samarbed i alle ledd. Det er mange
pasienter som både diagnostiseres og ferdigbehandles ved sykehuset i Harstad, eller til at
behandbhgen må stoppes. Dette fagmiljet er det viktig å ha.
En ambulerende kreftspesialist vil behandle de aktuelle pasientene i Harstad, men en fast
kreltspesialist vil lære opp teamene ved sykehuset. Synergieffekten ligger i at kreftspesialisten
er til stede i Harstad. En krelispesialist til Harstad er
I dag er belastningen på helsepersonellet stort. Det er viktig med en kvalitetsheving for at
belastningen ikke skal bli for stor. En onkolog vil avhjelpe den situasjonen. Med fast
tilstedeværelse vil det hjelpe hele teamet, sykepleierne inkludert. Spesialisten må gl dem
kompetanseheving. Det er sykeplelerne som skal effektuere behandlingen. Dette er vikbge
effekter av en kreftspesialist, i tillegg til å redusere pasientreiser.
Befolkningen i vårt område må føle den tryggheten som helsevesenet skal gi. Pasientene
trenger støtte for å bære en sykdom som medfører dødsangst. Pasientene trenger råd og
støtte fra spesialister. Vi krever bedre tilbud i vår r ion. Å styrke staben ved Harstad
vli gi pasientene et bedre
sykehus med en fast tilste eværende onkolo i hel tfilin
tilbud.
Uttalelsen sendes styret i Helse Nord, styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge,
kommunene i Sør-Troms og medh3.
Resolusjonen ble enstemmig

vedtatt.
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5/2015

Noen saker å arbeide videre med for felles eldreråd/ eldrerådene

Om tilbudet til hørselshemmede
Høresentralen

i Sør-Troms

i Harstad har svært lang ventetid både ift å få høreapparat, innstilling av
Kvæfjord Eldreråd vil behandle dette i neste eldreråds-

disse, og tinnitus-oppfølging.

møte, og sender uttalelse/ vedtak til de andre eldrerådene.
i Nord-Norge.

Om rehabiliteringstilbudet

Salangen eldreråd ønsker å fokusere på etablering av et nord-norsk
rehabiliteringssenter
Om forebyggende

a la Sunnås.
arbeid hos eldre og trussel om å legge ned helsestasjon for eldre

Harstad. Denne er allerede «spart inn» gjennom forebygging
vises også til prosjektet
Et tabutema:

temamøte

Det

«Sikker senior» i regi av NorSafety i Harstad

jfr artikkel i «Vårt Land»- om selvmord hos eldre. I ny handlingsplan

selymord fra Helsedirektoratet
Temamøter

av tre Iårhalsbrudd.

i kommunestyret
om eldreomsorg-

mot

har eldre fått fire linjer.
om eldreomsorg.
seniorpolitikk,

Harstad Kommunestyre

har bedt om

fokus både på tilbud til de som har behov for

hjelp og de friske eldre.
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6/2015

Neste møte i felles eldreråd

Skånland eldreråd utfordres til å ta dette.
(dersom de ikke tar denne utfordringen

tar Harstad ansvaret)

Referent Mant Blekastad

8

ot Hammari
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Kvæfjord Frivilligsentral <frvkvefjord@gmail.com>
23 februar 2015 13:36
Agot Hammari
Marit Blekastad
Strøsandprosjekt

2015

Hei
Vi setter i gang med strøsandprosjekt etter at vi har fått klarsignal fra Teknisk etat i Harstad, de sponser sand,
frivilligsentralen kjøper bøtter og arbeidslaget fyller og kjører ut.
Formidling ut til de som trenger det må gjøres, bl.a hjemmesykepleien og fysioterapi får beskjed —om tilbudet skal
være til eldre og uføre, hvem andre er ledere som trenger å få denne beskjeden?

las

, ki,".nacti_cyt,
1,621

Mvh
Hanne Markussen

—
—

Daglig leder
Kvæfjord Frivilligsentral
Tlf 41569942

f
-6rW 1 t-Tc, •t~

ot Hammari
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Kvæfjord FrivNgsentral <frvkvefjord@gmaii.com>
20. februar 2015 10:45
Ågot Hammari
Marit Blekastad
Strøsandprosjekt
Sand, A-laget og FVS.doc

Hei
Forebygging på høyt plan, både for eldre hjemme i boliger og hjemmesykepleiere på jobb..
Skulle hatt strøsandprosjekt samarbeid med arbeidslaget og oss.
Har nettopp hatt tlf fra Anne lise Fenes, som også etterspurte luftet denne ideen.
Har tidligere pratet med Arne T. om dette, og det er jo gjennornførbart, men er det penger til dette i kommunen?

Mvh
Hanne Markussen

Daglig leder
Kvæfjord Frivilligsentral
Tlf 41569942
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PASIENT-OG BRUKEROMBUDETI TROMS

S)

Pasient- og
brukerombudet

rt

Pasient- og brukerombudsordningen
Pasient- og brukerornbudets
brukerrettighetsloven
Ombudet

mandat og oppgaver

kapittel

8.

skal arbeide for å ivareta pasienters

rettssikkerhet

overfor

tannhelsetjenesten

følger av pasient- og

og brukeres behov, interesser

den statlige spesialisthelsetjenesten,

og den kommunale

arbeide for å bedre kvaliteten

og

den offentlige

helse- og omsorgstjenesten.

i de statlige spesialisthelsetjenestene

Ombudet

skal også

og de kommu

ale

helse- og omsorgstjenestene.
Det skal være ett pasient- og brukerombud
Pasient- og brukerombudene
formelle

i hvert fylke.

er administrativt

arbeidsgiveransvaret.

Ombudene

tilknyttet

Helsedirektoratet,

utøver sin faglige virksomhet

som har det
selvstendi$

og

uavhengig.
Pasient- og brukerornbudets
samtidig

årsmelding

et innspill til kvalitets-

Årsmeldingen

er en årsrapport

og forbedringsarbeidet

bygger på en gjennomgang

og peker på trender

og utviklingstrekk

Landets pasient- og brukerombud

til Helsedirektoratet,

i helse- og omsorgstjeneste

av henvendelsene

i tjenestene

utarbeider

mer den er

som vi mottok

e.

i året s m gikk

som vi har merket oss.

også en felles årsmelding.

Forsidebilde: Erling S. NordØY
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Innhold
Forord
Henvendelser og problemstillinger

i 2014

Spesialisthelsetjenesten

side

4

side

5

side

7

2.1. Generelle inntrykk
2.2. Spesielle forhold

side

7

side

8

2.3. Anbefalinger

side

10

side

10

side

10

Kommunale helse- og omsorgstjenester
3.1. Generelle inntrykk
3.2. Spesielle forhold

side

11

3.3. Anbefalinger

side

12

Norsk pasientskadeerstatning

side

13

Årsrapport —drift

side

13

5.1. Troms fylke
5.2. Daglig drift og årsresultat

side

13

side

13

5.3. Ekstern virksomhet

side

14

3

Forord
Vår årsmelding er en formidlingskanal for utviklingstrekk i helse- og omsorgstjeneste e og for
brukererfaringer og pasientopplevelser som enkeltemennesker har hatt i møtet med tjenestene.
Gjennom vår kontakt med pasienter, brukere, pårørende og tjenesteytere samler pa ient- og
brukerombudet erfaringer fra helse- og omsorgstjenestene. Det er noen av disse erfåringene vi
ønsker å formidle i årsmeldingen.
Våre tall og statistikker er ikke allitd en god kvantitativ målestokk. Men ser man tilba
årsmeldinger de siste årene, viser historien at vi kan fungere som et barorneter for t
utviklingstrekk innenfor helse- og omsorgstjenesten. Når vi har mottatt et økende a
henvendelser på et område, har dette gjerne vært et tegn på en underliggende og st
problematikk på en sykheusavdeling eller i en kommune.

e på våre
ndenser og
all
rre

Det er vårt håp at årsmeldingen kan være et bidrag i arbeidet med å styrke kvalitete
tjenestene og bedre samhandlingen med pasienter og brukere.

i

Tromsø 12. februar 2015

d6{4

Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms

Henvendelser fra kommunal sektor var i hovedsak rettet mot helse- og omsorgstjen stene i
fylkets bykommuner, Tromsø (42), Harstad (19 ) og Lenvik (11). Flest saker omhandl t
fastlegeordningen, med 59 registreringer. Dette var en økning på 15 saker fra året fø . Det var
en nedgang i antall henvendelser om sykehjem, fra 40 i 2013 til 35 i 2014. Vi registre e for øvrig
økt oppmerksomhet rundt ordningen brukerstyrt personlig assistanse.

Årsakertil henvendelsene

Pasientskade/ko

plikasjon

Forsinkelse i
diagnose/behandling
Informasjon og Medvirkning

Venting

Diagram: Årsaker til henvendelsene (spesialisthelsetjenestenog kommuna e helse- og
omsorgstjenestersamlet).
Den hyppigste grunnen til at pasienter kontaktet oss var problemstillinger knyttet til
pasientskader og komplikasjoner. Andre forhold som knytter seg til behandlingsfor p var også
fremtredende, som venting på undersøkelse og behandling, forsinkelser i forløpet o
diagnoseproblematikk. Dignoseproblematikk omfattet blant annet økt tidsbruk på U N HF ved
beskrivelse og oppfølging av prøvesvar, samt forsinket diagnostikk og manglende he visninger
fra fastlege.
Informasjon, medvirkning og samtykke er stadig vesentlige problemstillinger. Vi ser t mangler i
kommunikasjonen mellom tjenesteytere og pasienter, brukere og pårørende inngår større eller
mindre grad som et problem i de fleste henvendelsene.
,
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2.

Spesialisthelsetjenesten

2.1.

Generelle inntrykk

Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
som omfatter enhetene UNN 7romsø, U NN Harstad og UNN Narvik.
Det kom ikke henvendelser om fristbrudd i 2014. Vi har hatt en jevn nedgang i saker rn
fristbrudd de siste årene, og våre observasjoner ser ut til å samsvare med trenden i H Ise Nords
og UNNs egen rapportering. Dette er en positiv utvikling.
Vi ser at det fortsatt må legges vekt på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. De mest
fremtrende problemstillingene når det gjelder undersøkelse og behandling på UNN
pasientskader og komplikasjoner. Tiltak som UNN har iverksatt på dette området må lomfatte
hele virksornheten. I enkeltsaker har vi sett at både klagebehandlingen og prosedyrene for
avviksmeldinger ved uheldige eller alvorlige hendelser, ikke alltid følges i samsvar m lovverk
og gjeldende retningslinjer.
God informasjon til pasienter og pårørende, samt medvirkning, er av stor betydning or
kvaliteten på helsehjelpen og bidrar samtidig til å etablere tillit mellom pasienten og
helsetjenesten. Etter vår oppfatning må informasjonstiltak og medvirkning inngå so en del av
helseforetakets kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.
Samhandlingsreformen ser ut til å skape utfordringer for UNN på grunn av at utskriv ingsklare
pasienter ikke blir overført til kommunene i samsvar med reformens intensjoner. Korhrnunene
på sin side fremholder at sykehuset skriver ut pasienter for tidlig, og noen ganger ut n
tilstrekkelig informasjon til pasient, pårørende ag kommunen som skal ta imot pasienten.
Vi har mottatt få henvendelser som direkte berører denne probemstillingen, men pa ienter og
pårørende har gitt uttrykk for uro og bekymring i denne forbindelse. Pasienter og på ørende blir
forvirret når behandlingsnivåene skylder på hverandre for at tilbudet ikke er godt no c Det er
grunn til å etterlyse større åpenhet om hva som er realitetene. Skal reformen lykkes or alle
pasienter, må samarbeidet mellom kommuner og sykehus styrkes.
Vi registrerer for øvrig at det skjer en dreining fra døgnbehandling ag inneliggendelbud til
dag og polikliniske tilbud innenfor Helse Nord. Sengekapasiteten skal ned. I den forbindelse er
det kommet bekymringsmeldinger fra blant annet pasientorgansisasjoner for tilbudet til
rusavhengige pasienter og pasienter med behov for psykisk helsevern.
-

Denne dreiningen i behandlingstilbudet er en nasjonal målsetting. Men etter vår syn er det
viktig at Helse Nord og UNN ikke glemmer at pasientene har ulike behov og ulike forusetninger
under denne prosessen. Behandlingstilbudet må være fleksibelt.
Et godt eksempel er pasienter med samtidig ruskdelse og psykisk lidelse, såkalte ROF,pasienter.
-

Dette er pasienter med behov for stabilitet, tid og forutsigbartiet. I retningslinjer g tt av
Helsedirektoratet er det fremholdt at mange personer med ROP-lidelser ikke respcInderer på
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poliklinisk behandling. (Helsedirektoratets rundskriv IS-1948, kapittel 7.4.4.). Det er forutsatt
at helseforetakene skal ha et bredt tilbud til disse pasientene, herunder instftusjonsftlbud.
2.2.

Spesielle forhold

Klagebehandling i strid med pasient- og brukerrettighetsloven
En klage på manglende oppfyllelse av retten til helsehjelp, manglende journalinnsyn eller andre
pasientrettigheter skal fremsettes overfor helseforetaket. Dersom klagen ikke imøte kommes
skal helseforetaket sende den direkte til Fylkesrnannen. Det er et grunnleggende pri sipp at
klager blir behandlet av en uavhengig klageinstans. Klageordningen skal bidra å avkl re
rettigheter og underbygge tillitsforholdet mellom pasientene og helseforetaket.
Klageretten er styrket gjennom endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, men liNN
etterlever ikke denne i tilstrekkelig grad. Pasienter og pårørende er i varierende grad kjent med
klagereglene, og mange er avhengige av at helseforetaket følger korrekt fremgangsrftåte.
Vår erfaring er at klinikker og avdelinger på LINN har en svært varierende praksis når de
behander klager fra pasienter. Noen griper aktivt fatt i klager for å avklare om det e skjedd feil
eller rettighetsbrudd, eller for å se om det er behov for å oppklare misforståelser. H erte- og
lungeklinikken følger en slik praksis. Andre avdelinger, som de ortopediske seksjon ne på UNN,
kan bruke svært lang tid på klagebehandling. I noen saker utebfir tilbakemeldingen elt.
Pasientene må ha nødvendig tillit til helsetjenesten, også under en klagebehandling
tilliten kan bli satt på prøve når pasienten opplever at legen som er påklaget, eller s
en vesentlig rolle i behandlingen av pasienten, er den som alene tar stilling til klage
Behandlende lege må som hovedregel delta i klagebehandlingen, men det er en for
både tillit og rettssikkerhet at ledelse og overordnet personell har hånd om
klagebehandlingsprosessen. Det er også fare for at nødvendig informasjon ikke tilfl
dersom klagebehandling foregår uavhengig av virksomhetens kvalitets- og forbedri
En annen konsekvens av at klagereglene ikke følges er at klage- og tilsynsmyndighet
ufullstendig bilde av situasjonen og tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Denne
m har hatt
tsetning for
er ledelsen
gssystemer.
ne får et

Samarbeid, koordinering og pakkeløp for kreftbehandling
UNN har fortsatt utfordinger med unødvendig venting, uforklarlige utsettelser, ma
samarbeid mellom avdelinger og koordinering av helsehjelp.

ende

Pasienter og pårørende forteller ofte at de må forholde seg til mange behandlere og at
behandlerne ikke alltid snakker sammen. Dette er særlig risikofylt når pasienten må forholde seg
til flere avdelinger. Behandlingen kan få et fragmentarisk preg og kan av den grunn ta
unødvendig lang tid. Pasienter får også motstridende opplysninger om sin helsetilst nd og
behandlingsforløpet. Resultatet kan bli forsinket diagnose og behandling, og en for erring av
pasientens helsetilstand.
Etter vår oppfatning er risikoen for svikt i koordineringen av tjenestene, i kommuni asjonen
mellom behandlere og i dokumentasjonen av behandlingstiltak for stor. Dette må f ngere
dersom man skal sikre trygge og gode behandlingsforløp. Vi fastholder vår tidligere anbefaling
8

HF. Når det gjelder funksjoner som tilbys ved to eller alle de tre enhetene, skal det pr ktiseres
fritt sykehusvalg.
Pasienter opplever imidlertid at UNN ikke alltid praktiserer ordningen slik. Pasienter sbm for
eksempel gis tilbud om en operasjon i Harstad har fått opplyst at de ikke kan benytte etten til
fritt sykehusvalg innenfor UNN HF, selv om samme type operasjon også utføres i Trortisø
og/eller Narvik. Pasienter er blitt henvist til å benytte et annet helseforetak, og har ikke fått
nærmere begrunnelse. En slik praksis kan på sikt føre til at retten til fritt sykehusvalg Uthules.
2.3.

3.

Anbefalinger
1

UNN må sikre at alle deler av virksomheten behandler pasientklager i samsva med
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

1

UNN må legge til rette for at ansatte har kunnskap om, og tilgang til prosedyr r og
melderutiner for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Helseforetaket må ikre at
slike rutiner og prosedyrer blir etterfulgt.

1

Det må utpekes en koordinator for pasienter med behov for komplekse eller angvarige
og koordinerte helsetjenester.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til a1lesom bor
eller oppholder seg midlertidig i kommunen. I 2014 registrerte vi 145 saker på dette Imrådet. I
2013 mottok vi 146 saker. De fleste henvendelsene omhandlet fastlegeordningen og ykehjem,
samt legevakt og psykisk helsearbeid.
3.1.

Generelle inntrykk

Saksbehandlingeni kommunene er varierende, og ofte blir brukemedvirkning tilsidSatt i
prosessen. Videre ser vi at mange kommuner har uforholdsmessig lang saksbehandlingstid.
Fastlegeordningener fortsatt den tjenesten som de fleste henvendelsen på kommun I sektor
dreier seg om. Det er ikke uventet, all den tid fastlegen spiller en viktig nøkkelrolle i
helsetjenesten. 12014 så vi imidlertid en økning i antall henvendelser som gjaldt forsi ket
diagnose og henvisning i saker om fastleger. Dette er en urovekkende utvikling som r å følges.
For øvrig ser situasjonen vedrørende en annen stor kategori, sykehjem, ut til å værei1iforandret.
Antall henvendelser har vist en liten nedgang, men vi får fortsatt saker der pasienter pg
pårørende opplever problemer med mangel på plasser og svikt i tjenesten. Vi er av den
oppfatning at det må iverksettes tiltak for å avklare den reelle situasjonen på denne Sektoren
og, ikke minst, for å sikre pasientenes rettssikkerhet

10

3.2.

Spesielle forhold

Fastlegeordningen
Det kom inn 59 henvendelser om fastleger, mot 44 året før. Fastlegen spiller en nøkkelrolle i
helsetjenesten, og er som henvisende instans et viktig bindeledd mellom kommuna e tjenester
og spesialisthelsetjenesten. Det er derefor ikke overraskende at et flertall av saken fra
kommunesektoren gjaldt allmennlegetjenester. Disse omfattet ulik problematikk.
De mest alvorlige tilfellene omhandlet forsinket henvisning og forsinket/feil diagno e. 17 saker
gjaldt slike forhold. Pasienter opplever at det kan ta uforholdsmessig lang tid før fa legen
foretar henvisning til spesialisthelsetjenesten. Slike unnlatelser eller forglemmelser har ført til
forsinket diagnose og prognosetap.
Dette gjelder også tilfeller der fastlegen har bekreftet overfor pasienten at det er medisinsk
grunnlag for henvisning. Pasienten innretter seg etter dette, og venter på innkalling fra
sykehuset. I noen tilfeler har det gått flere måneder uten at pasienten fått ny infor asjon fra
fastlegen, eller eventuelt innkalling fra sykehuset.
Henvendelser om diagnoseproblematikk og spørsmål om forsinket henvisning har t dligere vært
mer sproadiske. Dette har nå blitt et mer fremtredende problem som pasienter og årørende
tar opp med oss. Erfaringsmessig har vi sett at slike utslag kan være tegn på et stør problem
eller et forhold som er i ferd med å utvikle seg i negativ retning. I lys av den sentral rollen som
fastlegen har i helsetjenesten, vil vi følge utviklingen nøye i året som kommer.
Vi mener at fastleger alltid må tilby pasientene kopi av henvisninger, epikriser og p
Saksbehandling

vesvar.

1kommunene

Saksbehandlingsreglene og gode faglige utred ninger er den viktigste rettssikkerhet garantien for
brukere av kommunale tjenester. Dette er fortsatt ikke på plass i alle fylkets komm ner.
Saksbehandlingskompetansen varierer og for mange saker preges av slett saksbeha dling og
dårlig forvaltningsskikk.
Mange kommuner har lang saksbehandlingstid. Når både kommunen og klageinsta sen i tillegg
kan bruke svært lang tid på klagebehandling, svekkes ikke bare rettssikkerheten, men også
tilliten til tjenestene. En total saksbehandlingstid på mer enn ett år er ikke uvanlig.
mellomtiden løper pasienter og brukere en reell risiko for at de ikke får oppfylt sin iiett til helseog omsorgstjenester.
Brukermedvirkning er en sentral rettighet og skal respekteres. Reell og aktiv bruker edvirkning
bidrar dessuten til å forebygge konflikter og misforståelser. Vi ser mange eksemple på lite
dialog og dårlig samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og brukere/pårøren e. I flere
saker hvor kommunen ønsker å gjøre endringer i et løpende tjenestetilbud har vi s tt at det
stilles ulovlige vilkår for å gi tjenester, for eksempel at kommunen krever at bruker n må flytte
til en bestemt bolig eller institusjon for å få tjenester. Kommunene «glemmer» oft at brukeren
skal varsles om endringsplaner, informeres om hva som skal endres og hvorfor. Det er
avgjørende at brukermedvirkning blir ivaretatt i slike prosesser.
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Noen pasienter, brukere og pårørende forteller at de kvier seg for å ta opp problemat
forhold omkring en tjeneste som pasienten eiler brukeren er helt avhengig av. De fort
at det er vanskelig å finne kanaler for å ta opp slike spørsmål. Klageretten er ikke god
For pasienter og brukere som ikke har pårørende som kan tale deres sak, er det viktig
på tjenestestedene kan gi dem bistand.

ske
lier også
nok kjent.
at ansatte

loyfestede krav til kommunenes saksbehandling er spilleregler som må følges dersorn
rettsikkerheten skal ivaretas og tilliten til kommunen skal opprettholdes. Det er grunn til å tro at
mange pasienter og brukere ikke får den hjelpen de trenger som følge av mangelfull
saksbehandling, fravær av brukermedvirkning og klagefrykt.
Sykehjern
Pasienter og pårørende har over flere år fortalt om mangel på sykehjemsplasser, dårli kvalitet
på helsehjelpen og uverdige tjenester. Gjennom disse henvendelsene er det dokume tert at
sykehjemstilbudet har store og alvorlige mangler som fører til at enkeltmennesker ikk får
nødvendig helsehjelp, og at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier blir tilsidesatt. De er
riktignok variasjoner i kvaliteten på sykehjemstilbudet i fylket, men slike variasjoner er i seg selv
et signal om at det kreves endringer og en mer målrettet styring. Og for dem som mottar et
utilstrekkelig filbud, er det liten trøst i at andre får god hjelp.
Vi etterlyser konkrete tiltak for å sikre et sykehjemtilbud som samsvarer med pasient- og
brukerrettighetslovens grunnleggende formål: Lik tilgang på tjenester, tjenester av go kvalitet
og ivaretakelse av respekten for den enkelte.
Spesialisthelsetjenesten melder uheldige hendelser til Kunnskapssenteret og Statens Ielsetilsyn
for å sikre en uavhengig oppfølging av feil. Kommunene får ansvar for stadig flere pasi nter med
komplekse tilstander, og det er på høy tid at de blir omfattet av disse ordningene. Ett r vår
oppfatning må kommunale sykehjem innlemmes i meldeordningene til Nasjonalt
kunnskapssenter og Statens helsetilsyn.
For å ivareta rettssikerhet bør tilsynsmyndighetene i større grad føre stedligtilsyn me
sykehjem, og pasienter og pårørende må involveres i tilsynet.
Endelig bør sykehjemmene legge bedre til rette for nødvendig informasjonsutveksling med
pasienter og pårørende. Mange uheldige forhold og konflikter som vi får kjennskap til kunne
vært løst dersom sykehjemmet hadde bedre rutner for informasjon og dialog.
3.3.

Anbefalinger

—

kommunale

helse og omsorgstjenester
-

Fastleger må tilby pasientene kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar.
Pasienter som bruker flere legemidler skal alltid få med seg en oppdatert
legemiddelliste etter konsultasjon hos fastlege.
Kommunene må prioritere god saksbehandling og iverksette tiltak for å styrk
saksbehandlerkompetansen.
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Kommunale sykehjern må innlemmes i rneldeordningene til Nasjonalt kunnskapssenter
og Statens helsetilsyn.
v'

Det bør i større grad føres stedlig tilsyn med sykehjem, og pasienter og pårørende må
involveres i tilsynet.

Norsk pasientskadeerstatning
Pasient- og brukerombudet gir bistand til pasienter i saker som gjelder pasientskadeerstatning.
Ordningen forvaltes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Vår bistand omfatter råd og
veifedning om erstatningsordningen, hjelp ved utforming av søknad samt innspill til sakkyndige
erklæringer og tif uttalelser fra behandlingsstedet. 12014 ga vi slik bistand til 42 pasiepter. Vi
bisto samme antall pasienter i 2013.
Det ble innsendt 214 saker til Norsk pasientskadeerstatning fra Troms i 2014. Dette e en
nedgang på 43 saker fra 2013. 164 saker var rettet mot Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
mot 201 i 2013. 27 saker gjaldt erstatningskrav mot kornmunelegetjenesten/fastlege
rdningen,
mot 23 året før. 82 pasienter fikk medhold i sine erstatningskrav, mot 75 i 2013. 77 a disse var
behandlet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. De fleste medholdssakene gjald
ortopedisk kirurgi og kreftsykdommer. Samlet erstatningsutbetaling var på kr 60 625 $s, som
er en økning fra 2013 på kr 6 832 006.

Årsrapport - drift
5.1.

Troms fylke

Troms har et innbyggertall på om lag 170 000. Det er 24 kommuner i fylket. Fylket ha tre
bykommuner: Tromsø, Harstad og Lenvik. Om lag halvparten av befolkningen bor i og rundt
Tromsø. Mange av fylkets kommuner har innbyggertall på mellom 1000-3000. Det er tablert
noe interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester, blant annet om
allmennfegetjeneste r.
Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-NOrge HF,
som har avdefinger i Tromsø, Harstad og Narvik.
Fylket har lokalmedisinske sentra i Nordreisa og Lenvik. Sentrene er bemannet med k mmunalt
personell og personell fra UNN. Disse har en sentral rolle i forbindelse med
samhandlingsreformen i fylket.
5.2.

Daglig drift og årsresultat

Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert fylkeshuset i Tromsø, og har 4 ansatte fordelt
på 3,3 årsverk. De ansatte har helsefaglig og juridisk utdanning, videre- og etterutdanning på
relevante fagområder og betydelig realkompetanse.
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Kvæfjord kommune - tilskudd for 2014 til utvikling av kommunale
oppfølgingstilbud i frisklivssentraler for personer med kroniske lidelser
Fylkesmannen i Troms viser til deres soknad av 22.08.14
Fylkesmannen gir med dette ct tilskudd på inntil kr. 150 000,- over kapittel 762.60 på
statsbudsjettet for 2014.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir forst utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen i utfylt og signert stand. Vi ber om at bekreftelsen returneres til Fylkesmannen så
snart som mulig. helst via e-post.
Mål og foringer
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i kommunens soknad. Fylkesmannen
forutsetter at midlene brukes i tråd med kriteriene i utlysningsbrevet og med regelverket for
tilskuddsordningen.
Klagerett
I henhold til forvaltningsloven kapittel 6 kan det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og
vilkår i dette hrevet ettersom avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak.
Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse.
kontonummer og kontaktperson.
Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderaret. Dersom midlene ikke brukes fullt ut.
finnes det følgende alternather:
I. Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektetjaktiviteten. må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 6345 05 07204. merket med vårt
saksnummer. Fylkesmannen skal informeres om dette, gjerne ved bruk av e-post til
seniorrådgiver Anders Aasheim på fmtraaafdtvlkesmannen.no

Fylkeshuset. Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www fylkesrnannen no/trorns
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2. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan overføres til 2015. Fylkesmannen skal
informeres om dette ved at det sendes e-post til seniorrådgiver Anders Aasheim på
fmtraaa,favlkesmannemno Ved en eventuell tildeling av nye tilskuddsmidler i 2015 vil
overforte midler fra 2014 trekkes fra tildelingen i 2015.
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf
§ 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette
cr hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til
grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell
kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt, jf. bokforingsloven
§ 13.

Resultatrapportering
Dere skal rapportere om bruk av tilskuddet til Fylkesmannen senest innen 1. april 2015.
Rapporteringen skal beskrive det gjennom forte arbeidet, og i hvilken grad målene for
tilskuddet er oppnådd. Samtidig skal rapporteringen ikke være mer omfattende enn
nødvendie.
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet, atskilt fra det øvrige regnskapet i kommunen.
Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra
regnskap for eene midler ogieller midler finansiert av andre.
Revisorkontroll
Det er krav om revisorbekreftelse på regnskap når filskuddsbeløpet til kommunen overstiger
kr 100 000. Kommunens revisor mottar en kopi av dette brevet.
Generelle vilkår
Dersom tilskuddet benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg må disse ikke overst ge
satsene i Statens reiseregulativ, jf Statens personalbåndbok.
Søknadsfrist for neste ars tilskudd
Det må søkes om tilskudd fin hvert enkelt år. Kunnejørine om tilskudd for 2015 vil bli sendt
til kommunene. Det vil også bli publisert på Fylkesmannens nettside
www.Mkesmannen.no/troms
og under www.helsedirektoratet.no/tilskudd.
Vennligst påfor all korrespondanse vårt saksnumrner 2014/3996.
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UTLYSN1NG - KOMMUNALT

KOMPETANSE-

OG INNOVASJONSTILSKUDD

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjon for å stimulere kommunene til å mote
fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og
tjenester er et nytt statlig tilskudd. Enkelte av tilskuddene har tidligere v. rt forvaltet av
Helsedirektoratet. Folgende tilskuddsordninge
r
inngår i den nye tilskudd ordningen:
Kompetanseloftet 2015
Nevroplan 2015
Hverdagsrehabilitering
Trygghetspakker velferdsteknologi
Opplæringstilskudd

BPA

Forebyggende hjemmebesok
Hverdagsrehabilitering

(0762)

Utfordrinusbildet er beskrevet i Meld St 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg kap 1.2.2, ou
uir overordnede foringer for tilskuddsordningen.
Kommuner kan soke om midler til kompetans
eutvikling,
opplæringstilskudd knyttet til
brukerstyrt personlig assistanse og innovasjonsprosjekter.
Hvem kan soke:
Kommuner, gjerne i samarbeid med andre kommuner, helseforetak,
frivilliu sektor eller andre aktorer.
Fylkeskommunen kan soke om tilskudd til kompetanseutvikling.
Tema: Kompetanseutviklinu og innovasjon
Ar:

2015

Statsbudsjettreferanse: kapittel 761, post 68. Helse- og omsorgsdepartemeniet

Fylkeshuset. Strandvegen 13
Postboks 6105. 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

frntrpostmottak@fylkesmannen
www.fylkesmannen.nciltroms

no
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Soknadsfrist:

15.04.2015

Beløp som skal fordeles i Troms: kr. 10.500 000,Av dette er kr 1.700.000,- bundet til pågående tiltak i det nasjonale
velferdsteknologiprogrammet, hvor Tromsø kommone deltar fra Troms fylke. Impende tiltak i
Kompetanseløftet 2015 skal sikres videreføring. Det ble i 2014 fordelt kr 6.600.000,- til
delfinansiering av tiltak i Kompetanseloftet i Troms-kommunene.
Mål for ordningen:
IIovedmål :
Stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens
utfordringer på helse og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.
Delmål:
sterkere brukerinntlytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og
lokalsamfunnet
forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester (12 bidra til at brukerne
opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet
styrket lederkompetanse, fagutvikling, storre faglig breddc, tilstrekkelig, kompetent og
stabil bemanning
etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis
NIalgruppe:
Primærmålgruppen er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenestene og cæres
parørende.
Sekundærmålgruppe er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og
omsorgstjenesten.
Tildelingskriterier
og prioriteringsrekkefolge
for ordningen:
Følgende søknader prioriteres, angitt i prioriteringsrekkefølge:
Fullforing av tiltak som har fått tilskudd tidligere og som ikke er avsluttet innen
grunn-, etter- og videreutdanning, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
Opplæring knyttet til BPA med følgende prioriteringsrekkefolge:
I. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukerc/arbeidsledere
2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbchandlere
Opplæringstilskudd for assistenter
3. Nye innovasjons- og kompetansetiltak.
Innenfor innovasjon skal det prioriteres midlcr til nye tiltak og metoder som kan bidra til:
forebygging, tidlig innsats og egenmestring
habilitering og rehabilitering
velferdsteknologiske løsninger
samspillmed pårørende og frivillige
fysisk, sosial og kulturell aktivitet og deltakelse
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eller andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommu ale helse- og
utdanningsomsorgstjenestene.Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv
og forskningsinstitusjoner skal gis et fortrinn.

TILDELINGSKRITERIER:
Alle søknader vil bli vurdert ut fra noen generelle tildelingskriterier. I tillegg b r søknader
innenfor kategoriene kompetanseutvikling, BPA og innovasjon vurdert ut fra s rskilte
tildelingskriterier. Se reglverk for ntermere detaIjer om tildelingskriterier.
Innovasjons- og kompetansetilskuddet skal også ses i sammenheng med Kom1 unal- og
moderniseringsdepartementets skjønnstilskudd, som også kan benyttes til kon mnal
innovasjon og utvikling.

Andre opplysninger:
Det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel. Dersom komm nen mottar
andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal egen ndel, skal
tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.
Resultatene av innovasjonsprosjektene skal dokurnenteres og fylkesmannen skalgjøre en
vurdering av i hvilken grad prosjektene har overføringsverdi til andre kommutte r.
Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommtiner og
stimulere til læring og erfaringsutveksling.

Hvordan søke:
Søknad skal fylles ut i vedlagte søknadsskjema.

Rapportering på mottatt tilskudd:
Det opplyses i tilskuddsbrevet 0111rapporteringsfrist og krav til rapportering fr eventuelt
tilskudd mottatt i 2015.

Les mer i regelverket:
Se vedlagt regelverk og søknadsskjema.

Utlysningsbrev, regelverk og søknadsskjema sendes på epost til samtlige kom nuners

20
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postmottak og vil bli lagt ut på Fylkesmannens hjemmeside.

Med hilsen
Lena Nordas ei
fagansvarlig
Karina Kolflaath
seniorrådgiver

Vedle2-g:

Kegelverk for tilskuddsordningen
Soknadsskjerna for tilskuddsordningen

Dokumentet er elektronisk godkient og har ikke handykrevne signaturer.
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Regelverk for tilskuddsordning
Kapittel 0761 post 68
om kapittel,
Opplysningene
endres uten departementets

Oppdragskode

post, divisjon og oppdrags.
odleennin

eller formålskode

kan

nr 870256
(kun

for intern bruk i Direktoratet)

Navn på tilskuddsordning:

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
Godkjent av

(departement):

HOD

(dd.mm.åå)

10.02.2015

ZNytt skjema
Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet
Alle endringer som omfattes av pkt 6.2.1.1 i Bestemmelser
HOD.

om økonomist

rin

(dd.mm.åå :

i staten pkt a-e

kal fastsettes av

1. Mål for ordningen
Hovedmål:
Stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møtt fremtidens
utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltal3 og tjenester.
Delmål:
sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og
lokalsamfunnet
forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til t brukerne
opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet
styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrek elig,
kompetent og stabil bemanning
etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis
2. Målgruppe
Primærmalgruppe
deres årørende.

er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjen

stene og
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Sekundærmålgruppe er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i
helse- og omsorgstjenesten.
3. Kriterier for mMoppnåelse
Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker
å belyse måloppnåelsen.

eller eventuelt andre kilder for

Arlige rapporteringer skal synliggjøre status for måloppnåelse.
Kriterier for vurdering av i hvilken grad målene for filskuddsordningen er nådd:
beskrivelse av brukernes erfaringer og opplevde nytte.
i hvilken grad har behovet for kompenserende tjenester blitt redusert/vise til redusert behov
for kompenserende tjenester?
I hvilken grad har nye løsninger gitt kvabtative og økonomiske gevinster for brukerne og
kommunen?
i hvilken grad har tiltaket overføringsverdi til andre kommuner og betydning for praksis?
Særskilte kriterier for kompetanseutvikling:
årsverksvekst (andel årsverk og sysselsatte) for personell med relevant fagutdanning
(helse- og sosialfaglig)
antall personer som gjennomfører opplæringstiltak knyttet til BPA
antall personer som gjennomfører opplæringstiltak og utdanning fordelt på:
- lederutdanning
videregående opplæring til helsefagarbeider, aktivitør, helsesekretær mv., herunder
! kvalifisering av ansatte uten formell fagutdanning
- høyere utdanning, med vekt på desentraliserte studietilbud
- relevant mastergradsutdanning
videreutdanning; både relevant fagskoleutdanning og påbygg på bachelor- og
masterutdanninger. Videreutdanning må tilsvare minst et halvt års studietid på full tid
ABC-opplæring, etterutdanning og /eller andre arbeidsplassbaserte opplæringstiltak
- andre satsingsområder under Kompetanseløftet, bl.a. opplæringsprogram i aktiv omsorg
Særskilte kriterier for innovasjon:
Kommunene skal dokumentere:
i hvilken grad og hvordan har innovasjonsmetodikk

blitt benyttet i utviklingen?

4. Tilskuddsmottakere
Følgende mottakergrupper kan søke, og motta tilskudd under
tilskuddsordningen:
Statlige mottakere (f.eks. universitet eller høyskoler)
ElKommuner
EFylkeskommuner
Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale
statsforetak og helseforetak)

bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap,
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' EStiftelser
Private bedrifter
Organisasjoner
DPrivatpersoner
flOverføringer

til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU)

Tillegg og presiseringer:
Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andr kommuner,
helseforetak, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, frivillig sektor eller
andre aktører. Ved samarbeid er kommunen økonomisk og administrat vt ansvarlig
og skal stå som søker for prosjektet i sin helhet.
Fylkeskommunene

kan kun motta tilskudd til kompetanseutvikling.

Kunngjøring
Kunngjøres på Fylkesmennenes og Helsedirektoratets

nettsider.

Krav til søknadens form og innhold
Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer,
kontonummer, kontaktperson
Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av råd annen eller
den vedkommende har delegert myndigheten til.
Spesifikke krav:
NSøkerens formål med tilskuddet
2Prosjektbeskrivelse/
beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
ZSøknadsbeløp
ZBudsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap d
regnskap kreves)
nDelfinansiering/
tilskudd fra andre instanser
ZEgenfinansiering
ESøkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS ell
Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som vise
søster- og datterorganisasjoner.
ZMottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak so
korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollakt
internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlig
Riksrevisjonen).
Tillegg og presiseringer:
I søknaden må det beskrives tydelig hvordan tildelingskriteriene
skal oppfylles.

rsom

r annet).
moder-,
skal sikre
iteter,
tilsyn og

(pkt. 7) i regelverket
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Det legges som hovedregel til grunn en kommunal egenandel. Dersom kommunen
mottar andre statlige tilskudd hvor det er lagt inn en forutsetning om kommunal
egenandel, skal tilskuddsmidlene ikke benyttes til å dekke denne kostnaden.
For søknad om tilskudd til opplæringstiltak knyttet til BPA er det ikke krav om
budsjett, prosjektbeskrivelse eller egenfinansiering.
7. Tildelingskriterier,

herunder beregningsregler:

Tildelingskriterier etter hovedtype:
ElKvantifiserbare tildelingskriterier
ESkjønnsmessig vurdering
Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes
forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen.
nAndel av regnskapsførte utgifter
Presisering av tildelingskriteriene:
PRIORITERINGER:
Følgende søknader skal prioriteres, angitt i prioriteringsrekkefølge:
1. Fullføring av tiltak som har fått tilskudd tidligere og som ikke er avsluttet innen
grunn-, etter- og videreutdanning, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
2. Opplæring knyttet til BPA
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd

med følgende prioriteringsrekkefølge:
for nye og etablerte brukere/arbeidsledere
for kommunenes saksbehandlere
for assistenter

3. Nye innovasjons- og kompetansetiltak.
Innenfor innovasjon skal det prioriteres midler til nye tiltak og metoder som kan bidra
til:
forebygging, tidlig innsats og egenmestring
habilitering og rehabilitering
velferdsteknologiske løsninger
samspill med pårørende og frivillige
fysisk, sosial og kulturell aktivitet og deltakelse
eller andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale
helse- og omsorgstjenestene.
Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og
forskningsinstitusjoner skal gis et fortrinn.
TILDELINGSKRITERIER
Alle søknader vil bli vurdert ut fra noen generelle tildelingskriterier. I tillegg blir
søknader innenfor kategoriene kompetanseutvikling, BPA og innovasjon vurdert ut
fra særskilte tildelingskriterier.
Generelle tildelingskriterier:
Kommunens beskrivelse av
hvilke behov o utfordrin er som li

er til

runn for søknaden
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• hva som ønskes oppnådd,herunder beskrivelse av mål og målgruppe
hvordan tiltaket er organisert, herunder samarbeid og samarbeidspart
hvilke konkrete gevinster/effekter tiltaket forventes å gi, og hvilken bet
kan få for omlegging av praksis
hvordan tiltaket er forankret hos ansvarlig leder med budsjettansvar I

PA,

20

for tiltaket
ere
drung det
ommunen

Særskilte tildelingskriterier for kompetanseutvikling:
Det kan gis tilskudd til følgende kompetansehevende tiltak for ansatte i helse- og
omsorgstjenesten:
lederutdanning
videregående opplæring til helsefagarbeider, aktivitør, helsesekretær mv., herunder
kvalifisering av ansatte uten formell fagutdanning
høyere utdanning, med vekt på desentraliserte studietilbud
relevant mastergradsutdanning
videreutdanning; både relevant fagskoleutdanning og påbygg på
bachelorutdanninger
ABC-opplæring, etterutdanning og /eller andre arbeidsplassbaserte o plæringstiltak
andre satsingsområder under Kompetanseløftet, bl.a. opplæringsprogram i aktiv
omsorg
Videreutdanning

må tilsvare minst et halvt års studietid på full tid.

Tilskudd til kompetanseutvikling kan sees i sammenheng med Kommu al- og
moderniseringsdepartementets
skjønnstilskudd, som også kan benytte til kommunal
innovasjon og utvikling.

Særskilte tildelingskriterier
(BPA):
Nedenfor følger satser:
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd

for opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

for nye og etablerte brukere/arbeidsledere kr 30 000
for kommunenes saksbehandlere kr 10 000
for assistenter kr 10 000

Satsene kan fravikes ved spesielle forhold.

Særskilte tildelingskriterier for innovasjon:
hvordan brukermedvirkning og bruker- og pårørendeperspektivet er i aretatt
hvordan tiltaket kan implementeres i ordinær drift, herunder hvordan et er sikret
både faglig og administrativ forankring
beskrivelse av metoden(e) som benyttes i innovasjonsarbeidet
i hvor stor grad prosjektets metoder, tiltak eller innfallsvinkler er nysk pende og om
den kunnskapen som oppnås er relevant og anvendelig for andre kom uner
plan og opplegg for evaluering og dokumentasjon av resultater
Tilskudd til innovasbn kan sees i sammenhen

med Kommunal- o
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moderniseringsdepartementets
innovasjon og utvikling.

skjønnstiiskudd, som også kan benyttes tU kommunal

Det gis ikke støtte til prosjekter som er en del av det ordinære utviklingsarbeidet
kommunen.

i

Krav til søknadsbehandling,
Innstilling om avgjørelserlvedtak skal fremmes av: Vurdering av og innstilling om
videreføring av pågående prosjekter som har fått tilskudd innenfor velferdsteknologi
og hverdagsrehabilitering gjøres i 2015 av Helsedirektoratet.
Innstilling skal godkjennes av: Fylkesmannen
Avgjørelser/vedtak

skal fattes av: Fylkesmannen

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:
Tilskuddsbrev
Prosess for søknadsbehandling

ut over dette:

Regler for klagebehandling:
•

Avkrysset alternativ gjelder:
ETildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak
forvaltningsloven § 28 er det klagerett.

I henhold til

Klageinstans:
Klagen skal sendes til
ETildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold
til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.
Tillegg og presiseringer:

10.Rutiner for utbetaling:
Tilskuddet utbetales først når bekreftelsen vedlagt tilskuddsbrevet er returnert utfylt
og signert av tilskuddsmottaker. Videre må tilskuddsmottaker oppfylle alle krav gitt i
dette regelverket og i tilskuddsbrevet. For eksempel krav til rapportering på tidligere
mottatt tilskudd.
Tilskuddsmottaker må varsle fylkesmannen, uten unødig opphold, dersom adresse,
bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret.

de 11 av 20

Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres
fylkesmannen med referanse til kapittel post og ordning.

il

Det fremgår av tilskuddsbrevet hvor mange terminer tilskuddet utbetale

over.

Tillegg og presiseringer:
11.Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker:
Generelle krav:
Dersom det kreves budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker
I
sammenliknes på likt nivå.

skal disse kunne

Spesifikke krav til rapportering på måloppnåelse:
pr (dd.mm)
innen dato (dd.mm):
tilskuddsår t.
Z Sluttrapport/ årsrapport pr 31.12 innen (dd.mm): 01.04 påfølgende år.

n Statusrapport

Dersom det kreves rapportering på måloppnåelse må tilskuddsmottake beskrive
gjennomførte tiltak som bidrar til maloppnåelse og hvordan de har bidr tt til
måloppnåelse. Tilskuddsmottakere må også rapportere på de kriterien for
måloppnåelse som står gjengitt i tilskuddsbrevet.
Spesifikke krav til regnskapsrapportering og attestasjoner:
påfølgende år.
Z Regnskap pr 31.12 innen (dd.mm): 01.04
Z Revisorkontroll og attestasjon (spesifiseres i tilskuddsbrev). Gjeider kke midler
gitt til kompetanseutvikling og opplæringstiltak knyttet til BPA.
Avtalte kontrollhandlinger (spesifiseres i tilskuddsbrev).
Ytterligere krav til rapportering:
Kommunene rapporterer til fylkesmannen.
Forskningsrapporter og annen dokumentasjon fra innovasjonsprosjekt r under denne
tilskuddsordningen skal sendes Senter for Omsorgsforskning, som har ått i oppdrag
å fungere som dokumentasjonssenter. (Adresse: Senter for omsorgsforsk ing, Høgskolen
i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik. E -post: postmottak@hig.no)
12.0ppfølging

og kontroll:

Generelle krav:
Det tas forbehold om Helsedirektoratets adgang til å føre kontroll med:
at bevilgningen nyttes etter forutsetningene i hele tilskuddskjeden,
at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den tterfølgende
rapporteringen er korrekte, jf. Bevilgningsreglementet § 10, annet ledd.
Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre otnne
kontrollen.
Tilskuddsmottakere

skal legge frem o pl snin er ved forespørsel o b.dra på andre
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måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet.
Helsedirektoratet kan iverksette alle kontroller vi finner nødvendige og
hensiktsmessige.
Tillegg og presiseringer:

13.Bortfall av tilskudd
Dersom tilskuddsmottaker ikke har oppfylt de krav som fremgår av regelverket eller
tilskuddsbrevet bortfaller tilskuddet.
14.Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller
ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser:
Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvls. Ved eventuell
videreføring av tilskudd det påfølgende år, vil det kunne være aktuelt å gjøre en
avkorting. Tilskuddsmottakeren vil kunne nektes å motta tilskudd ett eller flere
påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politlanmeldelse vurderes.
Tillegg og presiseringer:

15.Evaluering:
Det vurderes fortløpende i samarbeid med departementet om tilskuddsordningen
skal evalueres.
Tillegg og presiseringer:
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Fornavn
Etternavn
Telefonnummer
E-postadresse

Fornavn
Etternavn
Telefonnummer
E-postadresse

TILSKUDDSORDNING
Kunngjøringene på fylkesmannens nettsider inneholder nødvendig informasjon fori
å kunne søke om tilskudd.
Søknaden kan dere utdype i ett eller flere vedlegg, dersom det er nødvendig.
Tilskuddsordning:

Kommunal kompetanse og innovasjon

Ar dere søker om å motta tilskudd:
Nytt prosjekt
LiVidereføring av prosjekt som har fått tilskudd av Fylkesmannen
Fylkesmannens referanse
Saksnummer, merket "vår referanse" i siste brev dere mottok under denne ordningen.

1. Kompetansetiltak
Grunnlaget for søknadsbeløp

spesifiseres i eget vedlegg som er grunnlaget for rapporteringen.

Kvalifisering til helsefagarbeider av personell uten formell helse- og sosialfaglig
søknadsbeløp:
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Hva består samarbeidet av

PROSJEKTBESKRIVELSE
Beskriv prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak som dere søker om tilskudd til, og målet med
prosjektet.
Fylkesmannen legger særlig vekt på samlet måloppnåelse i prosjektet ved vurdering av
søknadene.

Tittel for prosjektet
Skriv inn en tittel som er beskrivende for prosjektet - maks 100 tegn.

•

Kort beskrivelse
Skriv en kort beskrivelse av prosjektet, herunder delprosjekter og tiltak.

Bakgrunn for prosjektet
Beskriv hvorfor prosjektet er nødvendig og beskriv prosjektets eventuelle historikk i korte trekk.

Målene for året dere søker om tilskudd
Hva vil dere oppnå dersom dere får innvilget et tilskudd?

Metoder kunnskap eller erfaring
Beskriv hvilke teorier / faglige metoder dere benytter i prosjektet eller hvilken kunnskap/erfaring dere
bygger på.

Tiltaks- og fremdriftsplan for året dere søker tilskudd
' Sett inn de viktigste tiltakene for å nå målene for prosjektet og angi gjerne måned for gjennomføring.
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Risikofaktorer
Hvilke faktorer gjør det usikkert at dere når målene, selv om dere mottar tilskudd fra ylkesmannen?

Kontrolltiltak
-Beskriv de interne og eksterne kontrolltiltak hos dere som skal sikre korrekt rapporte ing og at målene
nås.
-Beskriv om de gjennomføres allerede eller er planlagte.
-Interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert / ikke autorisert revisor, andre off ntlige tilsyn,
Riksrevisjonen, evaluering og systematisk kvalitetssikret dokumentasjon er eksempler på kontrolltiltak som
kan øke sikkerheten for at målene nås.
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Kroner
Sum utgifter
sum ut ifter må være idenfisk med søknadsbelø

et

Info om andre inntektskilder
Når Fylkesmannen
prosjektet.

skal behandle deres søknad om tilskudd, trenger vi informasjon o

andre inntektskilder i

Inntekter fra andre kilder
-Redegjør for inntektskilder dere har fått eller har søkt om.
-Oppgi hvor dere har søkt om finansiering, beskrivelse av finansieringen

og beløp.

Egenfinansiering
Redegjør for hvor stor egenfinansiering, stillingsressurs
søkt om til prosjektet fra egen virksomhet.

eller frivillig innsats dere har f tt innvilget eller har
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Helsedirektoratet

Landers kommuner

Deres ref
Vår ref
Saksbeharutler
Dato
K

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dag
hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet

11/755h-22
Lisa Holm Jervell
21-201b••

2015, kapittel 761.62

Helsedirektoratet viser til mottatt rapportering på tilskudd under tilskuddsordningen til
etablering og drift av nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med
demens. Rapporteringen for 2014 er godkjent og videreført tilskudd til 2015 innvilges.
1NNVILGELSE AV TILSKUDD
Helsedirektoratet innvilger tilskudd over kapittel og post 761.62 på statsbudsjettet for
2015. Kommunens tilskuddsbeløp beregnes ut fra antall plasser, og er gitt med heleller halvårs virkning (oppstart før eller etter 1.juli). Disse opplysningene fremkommer i
vedlagte fil. Tilskuddet er innvilget ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt
på tildelingskriterier, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Tilskuddet utbetales i
løpet av kort tid.
VILKAR FOR TILSKUDDET
Mål, føringer og vilkår
Forutsetningen for å motta tilskuddet er at dere aksepterer vilkårene i dette brevet.
inkludert vedlagte standardvilkår. Mangelfull rapportering eller måloppnåelse kan føre
til at Helsedirektoratet krever tilskuddet tilbakebetalt. Feil bruk og mislighold forfølges
rettslig.
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk, og tilskuddsbeløpet er beregnet
ut fra gitte kriterier. Beløpet for en plass (definert som 5 dager i uken, 5 timer per dag)
for hele kalenderåret 2015 er kr 69 360. Tilskuddsbeløpet til den enkelte kommune vil
bli beregnet med dette som utgangspunkt.
En del kommuner har i rapporteringsskjema oppgitt flere plasser enn de mottar
tilskudd til. Dersom dette er plasser opprettet etter 2012 og som faller innenfor
vilkårene for tilskuddsordningen må det sendes egen søknad om tilskudd for disse.
Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til den daglige driften av dagaktivite stilbudet.
Tilskuddet dekker i gjennomsnitt ca. 30 % av kostnadene for etablering o drift av en
dagaktvitetsplass.
Helsedirektoratet
- Divisjon primærhelsetjenester
AvdelEng ornsorgstjenester
Osa Holrn Jervell tlf 95016352
Postbaks GCCSt Olavs p'ass 0120 Os o • Besosacresse
Unive-sitetsQata 2 Os.c • Tlf 810 20 050
Faks 24 163001 • O•g or 983 544 622 • L)est•nattaKanelsealr ro • .,•.^Aw-elsed rektoratet

Helsedirektoratet ber om at det i det videre arbeidet legges vekt på følg+e:
Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag i tråd med ihnholdet i
Rundskriv 1-5/2007 Aktiv omsorg.
Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne
At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig
Å gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende
omsorgssituasjon
Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjenn Ise fra
Helsedirektoratet. Hvis kommunen avvikler plasser det her gis tilskudd ti , må dette
straks meddeles Helsedirektoratet. Kommunen må da tilbakebetale en forholdsmessig
del av mottatt tilskudd.
RAPPORTERINGSKRAV
Rapporteringsfrist
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Helsedirektoratet på det enke te års
nyopprettede plasser og kommunens totale antall dagaktivitetsplasser, s nest
20.desember 2015. Mottakeren skal også rapportere på det faktiske ant II brukere av
dagtilbudet per uke, målt i lø et av 3. uke i november 2015. Disse opplys ingene er
nødvendige for å kunne følge mål- og resultatoppnåelse.
Utover årlig rapportering kan Helsedirektoratet kreve statusrapportering underveis,
samt innhente opplysninger i samarbeid med tilskuddsmottaker til bruk i arbeidet med
Demensplan 2015.
Helsedirektoratet anmoder kommunen om å holde innbyggerne orientert om tilbudet
som bygges opp, blant annet ved å fortløpende legge ut informasjon på gne
hjemmesider.
Rapporteringsmal
Rapporteringsskjema vil være tilgjengelig på våre hjemmesider,
www.helsedirektoratet.no. Kommunen er selv ansvarlig for å følge med og rapportere
innen fristen.
KLAGERETT
I henhold til Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslo en) kapittel 6
kan det ikke klages på avgjørelsen om tilskudd og vilkår i dette brevet ett rsom
avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak.
ANNET
All korrespondanse skal sendes til da tilbud
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helsedir.no.

Vi vil minne om at alle kommuner i 2012 fikk tilsendt en temakoffert om
dagaktivitetstilbud. Den inneholder diverse materiell til inspirasjon og fagl g påfyll. I
tillegg har Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse opprettet et e et fagnett
hvor en kan dele erfaringer og få nyttig informasjon:
www.helsekom etanse.no/fa nett-da tilbud/

Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Vennlig hilsen
Michael Christian Kaurin e.f
Fungerende avdelingsdirektør
lisa Holm Jervell
rådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk
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STANDARDVILKAR FOR TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORAtr
Standardvilkårene er i samsvar med lover og regler, herunder Reglement for
økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.
Gi beskjed om endringer

Helsedirektoratet må ha skriftlig beskjed så fort som mulig om endringer i mottakers
adresse, kontonummer og kontaktperson. Mottakere uten faste ansatte rnå informere
om ny leder og/eller økonomiansvarlig/kasserer.
Tilskudd som ikke skal brukes

Hvis dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten/driften, ma LJbrukt
tilskudd tilbakebetales umiddelbart til Helsedirektoratets kontonummer 7 94 05 12162,
merket med kapittel, post og vår referanse 11/7551. Helsedirektoratet sk I informeres
om tilbakebetaling med e-post til tilskudd helsedir.no merket med vår referanse
11/7551.
Ubrukt tilskudd som ønskes overført

Tilskuddet er innvilget for dette året. Hvis dere ikke bruker opp hele tilskuddet, kan
dere søke om overføring til neste år.
Hvis dere skal søke om nytt tilskudd for å videreføre arbeidet:
Tilskudd som dere ikke bruker, kan overføres og inkluderes i neste års tildeling.
Dette krever en ny fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må inkludere både
ubrukt tilskudd og nytt tilskudd.
Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke
er aktuelt med nytt tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad pr brev eller epost. Saksbehandler vurderer behov for ytterligere opplysninger eller en helt ny
søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd kan maksimalt overføres ett år
når nytt tilskudd ikke er aktuelt.
Klage

Det står i tilskuddsbrevet om det er klagerett eller ikke på avgjørelsen. Dette følger av
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage skal sendes til Helsedirektoratet. )1lagefristen
er normalt tre uker. Helsedirektoratet vurderer om det er grunnlag for å endre vedtaket.
Hvis vi ikke endrer vedtaket, sendes klagen til departementet (normalt He se- og
omsorgsdepartementet) for endelig avgjørelse.
Generelle vilkår

Eventuelle investeringer og utstyr som kjøpes inn, regnes som Helsedirek oratets
eiendom. Anskaffes det utstyr ut over det som er forutsatt i filskuddsbreve eller ut
over det som betraktes som rimelig, kan Helsedirektoratet kreve at mottak r
tilbakebetaler verdien når prosjektet/aktiviteten/driften er avsluttet.
Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens re seregulativ,
jf. Statens personalhåndbok.
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Tilsyn eller kontroller
Rapporter/resultat fra relevante offentlige tilsyn eller kontroller skal sendes inn
fortløpende til Helsedirektoratet.
og dokumentasjon
Kontroll av tilskuddsmottakere
Helsedirektoratet krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysn nger som
ligger til grunn for søknaden eller rapporteringen, skal oppbevares for kontroll i
minimum fem år etter tilskuddet ble mottatt.
Helsedirektoratets forbeholder seg retten til å kontrollere at tilskuddet brukes etter
forutsetningene, og skal ha adgang til å undersøke alle dokumenter og s eder som vi
måtte kreve, hos tilskuddsmottaker og deres samarbeidspartnere. Har
Helsedirektoratet delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen til Fylkesm nnen eller
Fylkeskommunen, tar vi også forbehold om deres rett til kontroll.
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd brukes etter forutsptningene,
hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
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RS7/15UttalelsefraEldrerådetiTromsøomPrioriteringsutvalgetsinnstilling
RS8/15InvitasjontilkonferanseomEldrerådetsrolleogfunksjon

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.05.2015
2012/658

Saksnr
6/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.05.2015

Orientering om varmtvannsbasseng på Flesnes skole

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling
Dokumenter i saken:
Flesnes skole - Terapibasseng – kostnader- mail med orientering fra teknisk mandag 11.05.2015 15:43

Saksopplysninger
Kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth orienterte om saken.
Bakgrunn for saken er en henvendelse fra en gruppe som ønsker å benytte bassenget på Flesnes skole som
varmtvannsbasseng. Det er noen utfordringer ift dette:
-

Avfuktingsanlegg må skiftes. Dette er planlagt skiftet uansett, og inne i budsjettet med kr 350.000
Å heve temperaturen kan medføre økt belastning/skader på bygget- tåler bygget dette?
Økt luftfuktighet kan kompenseres ved å trekke en duk over bassenget.
Økt energiforbruk
Krav til godkjent badevakt (uavhengig av temperaturen i vannet)
Kostnadsanslaget ved utskiftning pluss ny duk er ca kr 800.000,-

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.05.2015
2012/658

Saksnr
7/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.05.2015

Ventetid ved Høresentralen, UNN Harstad

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
Eldr RS 1/15 Referat fra Felles Eldrerådsmøte for kommunene i Sør-Troms 22.04.2015

Saksopplysninger
Leder i Kvæfjord Eldreråd Jarle Solheim orienterte om erfaringer med lang ventetid på Høresentralen ved
UNN Harstad for hørselshemmede i Sør-Troms for tilpasning av høreapparat og for tinnitus-oppfølging.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

