Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kvæfjord Eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
07.10.2015
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.
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Jakob Vaskinn
Patrica Ann Bendiksen
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Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.09.2015
2012/658

Saksnr
8/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.10.2015

Godkjenning av møtebok fra Eldrerådet møte 12.05.2015

Saksopplysninger
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 12.05.2015. 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 12.05.2015. 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:

23.09.2015
2012/658

Saksnr
9/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.10.2015

Orienteringssak: Eldrerådskonferansen 2015

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord er orientert om tema fra Eldrerådskonferansen 2015 i regi av Troms fylkeseldreråd.

Dokumenter i saken:
Program for Eldrerådskonferansen 2015 29.-30-9.2015 Scandic hotell, Harstad
Saksopplysninger
Det vil bli gitt en muntlig orientering på møtet fra representanter fra Eldrerådet i Kvæfjord som deltok på
Eldrerådskonferansen 2015.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.09.2015
2012/658

Saksnr
10/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.10.2015

Forslag til statutter for fellesmøtene for Eldrerådene i Sør-Troms

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling

Dokumenter i saken:
Mal- statutter for fellesmøtene for eldrerådene i Sør-Troms. Forslag mottatt 1.7.2015
Saksopplysninger
Onsdag 22.april hadde eldrerådene i Sør-Troms et felles eldrerådsmøte her i Kvæfjord. I dette møtet ble
det oppnevnt tre representanter fra deltakerkommunene som skulle utarbeide en mal/statutter for
fellesmøtene og sende disse ut før 1.juli 2015.
Følgende ble oppnevnt:
 Per Haugli, Salangen Eldreråd
 Harry Jensen, Ibestad Eldreråd
 Jakob Vaskinn, Kvæfjord Eldreråd
Forslag til statutter for felles eldrerådsmøter i Sør-Tromskommunene foreligger nå for behandling i de
enkelte eldreråd.

Ågot Hammari,
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.09.2015
2012/658

Saksnr
11/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.10.2015

Orientering om samhandlingsreformen med fokus på psykisk helse og rus

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord er orientert vedrørende videreføring av samhandlingsreformen, herunder økt fokus
på samhandling rundt og døgntilbud til personer med rus- og/eller psykisk helselidelser.

Dokumenter i saken:
Presentasjon: «Samhandlingsreformen- med hovedfokus på KAD-tilbudet og rus og psykiatri.»
Saksopplysninger
Det blir gitt en muntlig orientering om saken i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.09.2015
2012/658

Saksnr
12/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.10.2015

Orienteringssak om demenstilbud i Danmark og Nederland

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord tar informasjonen fra demensbesøkene i Danmark og Nederland til orientering.

Dokumenter i saken:
Presentasjon: «Hva kan vi lære av dansk demensomsorg- erfaringer fra Reis&ryk!»
Presentasjon: Studiebesøk i Hogeweyk i Nederland
Saksopplysninger
I mai 2015 reiste tre ansatte fra helse- og omsorgsavdelinga i Kvæfjord på et to-ukers
hospiteringsopphold i København for å se og oppleve hvordan Danmark organiserer helse- og
omsorgstilbudet rettet mot personer med demenssykdom og deres pårørende. Oppholdet var formidlet
gjennom Sør-Troms Regionråd, og ble finansiert av EU-midler.
I juni 2015 var to ansatte fra helse- og omsorgsavdelinga på besøk i demenslandsbyen Hogeweyk i
Nederland. Denne turen var i regi av KS.
Erfaringene fra oppholdene presenteres for politikerne som grunnlag for videre arbeid retter mot personer
med demenssykdom og deres pårørende i Kvæfjord.
En muntlig orientering fra de to besøkene blir gitt i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.09.2015
2012/658

Saksnr
13/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.10.2015

Utredning av nytt "Helsehus"- orientering om framdrift

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord tar informasjonen til framdrift ift nytt «Helsehus» til orientering.

Dokumenter i saken:
K-sak 25/14: Helse- og omsorgsplan 2014- 2020
ELD-sak 13/14: forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015- 2018
Saksopplysninger
Eldrerådet vedtok i sak 13/14 i forbindelse med budsjettbehandlingen følgende: «Eldrerådet i Kvæfjord
ber om å bli løpende orientert om arbeidet i forstudiegruppa om helse- og omsorgssenter jfr
økonomiplanen 2015-2018 tiltak nr 11. Eldrerådet ber om å få en representant i prosjektgruppa om helseog omsorgssenter…»
Det blir gitt muntlig orientering om saken i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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om at AM K Tromsø tar over AM K Harstad 1.itmi:2(}1-5
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Den 1. juni 2015 slås AMK- Tromsø og Harstad sammen. Den nye AMK- sentralen vil være lokalisert i
Tromsø, og vil geografisk strekke seg fra Kvænangen kommune i nord til Tysfjord kommune i sør og
Lødingen/ Kvæfjord i vest.
Fra kl 11.00 den 1.juni rutes alle 113-anrop fra AMK-Harstad sitt opptaksområde til Tromsø.
For publikum har endringen ingen konsekvenser. 113 brukes som tidligere ved medisinsk nød.
AMK-Tromsø skal fra 1. juni 2015 betjene ca 200 000 innbyggere, 30 Kommuner og skal koordinere
55 ambulansebiler,
Telefonlinjer
Henvendelser

2 ambulansehelikopter

,6 ambulansefly og 4 ambulansebåter

til AM K-Tromsø:
om ambulanse

776 69 001

Ambulansebestilling

776 28 201

Planlagte ambulansebestillinger

776 28 202

ved ø.hjelp. Oppdrag som haster. Prioritert

Pasientinformasjon/status

linje

på pasient. For eksempel behandling eller annen

relevant info i påvente av transport
Henvendelser om helikopter
776 89 900

Ved forespørsel om HKPstøtte/transport

av pasient

Henvendelser om Ambulansefly
776 71 010
776 28 203

Ved øyeblikkelig

hjelp behov for ambulansefly

Flykoordineringsspørsmål.

Spørsmål/beskjeder

angående pasienter som skal reise med ambulansefly
Administrative
776 28 204

henvendelser
Administrative

spørsmål/beskjeder.

Ting som ikke haster

Med vennlig hilsen

AMK-Tromsø
Nina Hesselberg
avdelingsleder/ avdelingsoverlege
AMK og luftambulanseavdelingen

Unni Haug
seksjonsleder
AMK-Tromsø

1) Vedlegg: AMK –Tromsø informasjonsfolder

Postedresse
UNN HF

Avdeling
Beseksadr
Fakluraadr

AMK og luttambulanseavdelingen
UNN HF, cio Fakluramottak. Posteoks 3232 7439 Trondheen

Telefon
Internett:
E-post

07766
errerrunn no
post4junn 00
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"Nye AMK Tromsø"
"Nye AMK Tromsø" vil geografisk strekke seg fra grensen mellom
Troms og Finnmark i nord, til Tysfjord i sør og Lødingen/Kvæfjord

i

vest.
Arbeidsoppgaver
Primæroppgave:

Besvare 113, varsle ressurser, og følge oppdrag inntil

pasienten ankommer leveringssted.
Koordinere arnbulansefly, gjøre medisinske prioriteringer mellom
oppdrag, kvalitetssikre ambulanseflybestillinger

og koordinere

gjennomføring av oppdragene.
Motta, kvalitetssikre og gjennomføre ambulansebilbestillinger

fra

spesialist-, og kommunehelsetjenesten.
Varsling av mottagende sykehus, samt utløse alarmer ved kritisk syk
pasient under transport inn.
Koordinere og følge opp to ambulansehelikopter

under oppdrag.

AMK Tromsø har regional AMK funksjon. Dette betyr at vi skal være
støttende og koordinerende AMK sentral ved større hendelser fra
Helgeland i sør til Finnmark i nord, inkludert Svalbard. Videre dekker
denne funksjonen koordineringsansvar

under aksjoner som krever

samhandling over landegrenser i denne regionen.
Bemanning
Ukedager: 2 sykepleiere dag/kveldlnatt, og to koordinatorer dag/kveld.
En koordinator natt. I helgen har vi 2 sykepleiere og 2 koordinatorer.
Organisering
En sykepleier og en koordinator som samarbeider i en 113 samtale.
En sykepleier dedikert til å motta, planlegge og gjennomføre
ambulanseflykoordinering

i Helse Nord.

Avdelingsleder AMK og luftambulansetjenesten
Nina Hesselberg, 776 26 863 I 91 76 50 31
Nina.Hesselberg@unn.no
Seksjonsleder AMK Tromsø
Unni Haug, 776 26 239 / 41 58 84 33
Unniklaug@unn.no
Seksjonsoverlege

AMK Tromsø

Søren Stagelund, 91 71 46 16
Soren.StageJund@unn.no
Fagutviklingssykepleier
Hege Annie Sæthre, 776 69 914 / 97 59 12 71
Hege.Annie.Saethre@unn.no
Fagutviklingssykepleier
Linda Louise Karlsen, 776 69 914 / 91 78 82 10
Linda.Louise.Karlsen@unn.no
Fagutvikler
Øyvind Sørensen, 776 28 239 / 48 03 57 76
Oyvind.Sorensen@unn.no
E-post:
amk.tromso@unn.no
Adresse:

(NB! Ikke send sensitive opplysninger på denne.)

AMK Tromsø
Universitetssykehuset
Postboks 100
Langnes
9038 Tromsø

Nord-Norge

Telefonlinjer inn til AMK-Tromso
Henvendelser om ambulanse
776 28 201:

Planlagte ambulansebestillinger

776 69 001:

Ambulansebestilling

ved ø.hjelp. Oppdrag som haster.

Prioritert linje
776 28 202:

Pasientinformasjon/status

på pasient. For eksempel

behandling eller annen relevant info i påvente av
transport
Henvendelser om helikopter
776 89 900:

Ved forespørsel om HKP støtte/transport av pasient

Henvendelser om Ambulansefly
776 71 010:

Ved øyeblikkelig hjelp behov for ambulansefly

776 28 203:

Flykoordineringsspørsmål.

Spørsmål/beskjeder

angående pasienter som skal reise med ambulansefly
Administrative
776 28 204:

henvendelser
Administrative spørsmål/beskjeder

Ting som ikke

haster
Informasjon om ambulansebil-, og flybestilling, hvordan disse
rekvireres og hvilke opplysninger rekvirent bør ha klar ved rekvireing
finnes på hjemmesiden til:
Universitetssykehuset

Nord-Norge, Akuttmedisinsk

klinikk, AMK og

luftambulanseavdelingen.
Prinsipielle spørsmål og avvik rettes til seksjonsleder AMK.

UN IVERSITETSSYKEHUSETNORD-NORGE
• • DAWI-NORGCA
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Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

ELDRERADET
08.06.2015
6/15

Resultat:
Arkivsak:
Tittel:

15/136
SAKSPROTOKOLL

—FELLES ELDRERADSMØTE

I REGIONEN

Vedtak:
1. Felles eldrerådsmøte i regionen:
Skånland eldreråd tar i mot utfordringen og vil stå som arrangør av neste felles
eldrerådsmote. Det nye eldrerådet vil komme tilbake med møtedato og program for dagen.

Gerd Larsen
møtesekretær

Postadresse:
Pb 240
9439 EVENSKJER

l3esoksadresse:
Telefon:
EVENSKJER

77089533
Telefaks:

77089502

kt

I

),-0
w) 1
01_
Judith Jacobsen
Fra:
Sendt:

Viktor Johnsen <vhj49@hotmail.com>
12. juni 2015 01:57

Da har vi i Stotteforeningen for Harstad Sykehus endelig fått på plass en egen
onkolog/kreftekspert ved Harstad Sykehus. Han er i Harstad inntil 3 dager pr uke.
Med hilsen
for Styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus
Viktor Johnsen
Økonomisjef

Side 1 av 1

Fra: Viktor Johnsen [mailto:vhj49@hotmail.com]
Sendt: 11. september 2015 22:57
Emne: FW: Sender e-post: onkologmote

> From: viktjons@online.no
> To: vhj49@hotmail.com
> Subject: Sender e-post: onkologmote
> Date: Fri, 11 Sep 2015 22:48:36 +0200
>
>
> Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:
>
> ONKOLOGMØTE arrangert av Styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus i
> november 2014.
> I dag 11.09.2015 traff jeg tilfeldigvis Maria S. Fjellstad som stod på stand
> på torved i Harstad sentrum. Hun jobber jo til daglig ved Harstad Sykehus og
> har sammen med Per Christian Valle og Odd Kildal Andersen fra Harstad
> Sykehus samt Styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus, jobbet for at
> Harstad Sykehus skulle få en egen onkolog (kreftspesialist) tilført Harstad
> Sykeghus.
> Jeg spurte henne i dag om denne onkologen var begynt i jobben ved Harstad
> Sykehus.
> Til dette svarte hun at han var i full gang 3 dager i uken, men at behovet
> er mye større og at man nå ønsker å jobbe for at han skal få 100% stilling
> ved Harstad Sykehus.
> Dette vil også styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus følge opp og
> legge frem for styret i UNN.
> Nå har det i ettertid også vært satt frem krav fra Narvik Sykehus om at også
> de ville ha en egen onkolog.
> Med hilsen
> For Styret i Støtteforeningen for Harstad Sykehus
> Viktor Johnsen
> Økonomileder
>
>
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Hei, som dere ser av vedlagte brev har vi prøvd å innkalle høresentralen til vært møte 27 mai. Dere er også
velkommen på møtet hvis UNN kommer, håper det går i orden.
Mvh Mikael Martnes
From: martne@online.no
Sent: Monday, May 11, 2015 4:36 PM
To: Elin Andreassen ; Ellinor Mikkelborg ; Guri Iversen ; Kjell Corneliussen ; Liv Lyngen ; Unni Synnøve
Markussen ; Åge Volden
Cc: Else-Marie Andreassen ; Hans-petter Myrland
Subject: Fw: Invitasjon til møte 27 mai kl 1900 på Sama Aktivitetsenter

From: Frode Bygdnes
Sent: Monday, May 11, 2015 4:24 PM
To: Frode Bygdnes ; Gunnhill Andreassen ; Hugo Ingebrigtsen ; Håkon W Brox ; Per J Lien ; 'Rita Lindbøl' ;
Viktor Johnsen
Cc: martne@online.no
Subject: VS: Invitasjon til møte 27 mai kl 1900 på Sama Aktivitetsenter

Til styret i Støtteforeninga for Harstad Sykehus, med kopi til Mikael,
På oppfordring videresender jeg denne innbydelsen til Støtteforeninga for Harstad Sykehus.
Mvh Frode Bygdnes
sekretær
Fra: martne@online.no [mailto:martne@online.no]
Sendt: 11. mai 2015 14:33
Til: Frode Bygdnes; Hanne Iversen
Emne: Fw: Invitasjon til møte 27 mai kl 1900 på Sama Aktivitetsenter
Frode og Hanne kan dere videresende denne innbydelse til sykehusets venner og styret i UNN ?
Mvh
Mikael
From:
Sent: Monday, May 11, 2015 2:21 PM
To: post@unn.no
Subject: Invitasjon til møte 27 mai kl 1900 på Sama Aktivitetsenter
Denne invitasjonen gjelder spesielt høresentralens ansatte men også ledelsen ved Unn Harstad burde
møte.
Gi tilbake melding snarest til martne@online.no
Mvh
Mikael Martnes
leder
HLF Harstad og Omegn
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ÅRSMELDING FOR KVÆFJORD ELDRERÅD
Kvæljord eldreråd kar i 2014 bestått av Jarle Solheirn, leder liv Wikeland.'nåilederi fifarrY' '
Arnesen. Pat Bendiksen og Jakob Vaskinn, medlemmer. Sekretær har vrt Marit Blekaståd,
helsefagliu rådgiver i Kvæfjord kommune.
3 MA: 2i1S
Eldrerådet har hatt tre møter i henhold til kommunal møteplan og behardlet 16 saker._To Qo
moter ble avviklet på 13orkenes mens et møte ble avviklet på ungdomshuset Molund på
Flesnes. Her var eldrerådet på bcfaring på i Elvedalen og fikk sett stien lang.Flesneselva.
Stien cr laget slik at eldre folk og folk som ikke er så godt til beins kan gå store deler av
den. All ære til Pat som fikk igang dette arbeidet. Vi fikk også sell Lavvoen som er
bygdefolket har reist på duunad.
Pat Bendiksen var Kvæfjord eldreråds representant på Troms fylkes eldrerådskomferanse i
Tromso. Temaet var «Velfcrds teknologi stikkontakt eller varme hender». « Eldrepolitisk
handlingsplan» var revidert cttcr innspill fra tlere av eldrerådene i fylket og ble droftet på
nytt. Eldrerådene i fylket er oppfordret til å bruke planen i sitt arbeid.
Eldrerådet fikk også hen henvendelse fra lbestad eldreråd om å få i gang igjen samarbeidet
mellom eldrerådene i Sor Troms. Kvæfjord eldreråd ble foreslått som arrangør av første
mote og vi tok på oss oppgaven. Arbeidet er i gang første møte er avviklet.
Rcuieringen la i høst fram ct budsjettforslag om omdisponering og jjerning av midlene til
«Den kulturelle spaserstokken,» dette ble det kraftitte protester fra hele landet på.
Leder i Tromsø eldreråd, Bitten Barmann Jensen tok initiativ til å samle eldrerådene i Troms
til protest. En samlet uttalelse ble sendt Stortinget ou sammen med andre innspill ble « Den
kulturelle spaserstokken» videreført.
Jeg var i høst på møte med frivillizhetssentralen om tiltak som kan lette hverdagen for eldre
i kommunen. Det ble diskutert en rekke forslag ou jeg ser av avisene at noen av tiltakene er i
gang. Dette er gledelig.
1 host var administrativ og politisk ledelse i Sør Troms samlet til møte i Harstad der tema
var «Eldrepolitisk handlingsplan for Troms» Fylkesrådsleder lnge Ilyld innledet og gikk
gjemmom planen. Det ble et godt møte med deltakelse fra fem kommuner. Fra Kvæfjord
deltok ordfører Torbjørn Larsen og eldrerådets leder Jarle Solheim.
1 Eldrerådets møte i mai tikk vi en orientering om arbeidet i helse og omsorgs planen i
kommunen.
Her anbefalte eldrerådet at tiltaksplanen 2014 —2017 tas på største alvor og at en snarlig
avklaring om avlastning og rehabilitering framskyndes. Dette er en sak som eldrerådet ser
på med bekymring og må følges opp til en tilfredsstillende løsning er på plass.
Kommunereformen som reajeringen har satt i uanti kan gjøre arbeidet i eldrerådene i vår
region vanskelig. Her må det samarbeidet som er i uang i Sør Troms reuionen fortsette, for
uansett hva denne reformen vil ha som løsning i framtiden vil Kvæfjord ha behov for
omsorusplasser og rehabiliterings plasser i nærmiljøet ou dette må vi arbeide aktivt for.
Jeu ser fram til det samarbeidet som nå er etablert i Sør Troms og har forventning om at
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dette fortsetter og at vi tår resultater. Samarbeid gir resultat vi kan se til protestskriv fra hele
landet som ble sendt til Stortinget da regjeringen vill ta bort « Den kulturelle
spaserstokken». Lignende uttalelser vil i fremtiden bli sendt til regjering og departement i
saker som gjelder eldres hverdag.
Gambog 10.05.15
Jarle Solheim
leder i Kvæfjord cldreråd.
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Informasjon til kommunene om implementering av nytt nasjonalt
legevaktnummer 116117
Helsedirektoratet ønsker å orientere kommunene om etablering av nytt nasjonalt
legevaktnummer, og ber også kommunene videresende denne informasjon til egen
legevaktsentral.
Fra 1. september 2015 blir det sekssifrede telefonnummeret 116117 (uttales:
hundreogseksten-hundreogsytten)
landsdekkende legevaktnummer.
Det betyr at du uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet vil
komme fram til legevaktssentralen der du oppholder deg når du ringer dette nummeret.
116117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke.
Begrunnelsen for et felles nummer er blant annet at det er lettere å huske og enklere å
forholde seg til når man reiser eller flytter. Mens en stor del av befolkningen vet at 113
er nummeret til medisinsk nødhjelp, kjenner bare et fåtall til nummeret til sin lokale
legevakt. At legevakten flere steder har hatt ulikt nummer til ulike tider på døgnet har
ikke gjort det lettere for brukerne.
Den nye akuttmedisinforskriften ble iverksatt 1.mai 2015. Forskriften regulerer blant
annet kommunens ansvar for nødmeldetjenesten i § 12. Her fastslås det at kommunen
har ansvar for:
å etablere et døgnbemannet telefonnummer med nødvendig linjekapasitet for
kobling til et nasjonalt legevaktnummer
å etablere et fast og offentlig kjent 8-sifret direktenummer til
legevaktsentralen
å etablere og drifte døgnbemannet legevaktsentral
å legge til rette for sikker drift av nasjonalt legevaktnummer, blant annet å
sørge for alternative svarsteder
Legevaktnummeret 116117 er klart til bruk fra 1. september og oppfyller § 12 a.
Helsedirektoratet har jobbet med legevaktsentralene for å få dette til teknisk og

Helsedirektoratet
- Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling allmennhelsetjenester
Hanne Undlien. tlf 24163971
Postboks 7000 St Olavs plass 0130 Osio • Besoksadresse
Universitetsgata 2, Oslo • Tif
Faks 24 16 30 01 • Org nr 983 544 622 • postmottak©hesedir
no • www.helsedirektoratet

810 20 050
no

løsningen er snart ferdigstilt. Imidlertid har noen kommuner legevaktsentralordninger
som ikke dekker forskriftens krav til § 12 b og c.
De gamle faste legevaktnumrene skal fungere som før, under forutsetning av at de
fyller kravene i forskriften. Paragraf 12 b pålegger kommunen å ha et eget 8-sifret
nummer til legevaktsentralen som skal dekke publikums behov for å få kontakt med en
bestemt LV-sentral i gitte situasjoner. Helsedirektoratet presiser at dette nummeret
skal være unikt og ikke være sammenfallende med fastlegekontor eller helsesenters
ordinære telefonnummer. Nummeret skal være reservert for publikums øyeblikkelig
hjelp-kontakt med LV-sentral og være et supplement til legevaktnummeret 116117.
Det vil gjøre det mulig for publikum å ringe direkte til en bestemt LV-sentral, f.eks.
dersom om man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg i en annen
kommune.
Kommunen har etter § 12 d plikt til å legge til rette for sikker drift av nasjonalt
legevaktnummer. Det innebærer at det må gjøres avtaler med alternativ LV-sentral om
driftsansvar der bortfall av infrastruktur eller andre hendelser gjør det umulig å betjene
publikums behov for å komme i kontakt med LV-sentralen. Dette bør bygge på risiko
og sårbarhetsvurderinger (ROS analyse).
Krav til legevaktsentralene er omtalt i akuttmedisinforskriften § 13 Krav til organisering
og bemanning av legevaktsentralene. Alle kommuner bes om å gå gjennom sine
ordninger og sørge for at forskriftens krav er oppfylt.
Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare
benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege. Når
hjelpen haster vil prioriteringen være som tidligere:
Fastlegen din i åpningstiden
Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
113 når det er akutt og står om liv
Når nummeret tas i bruk i hele landet har vi verdifull erfaring fra et prøveprosjekt i
Østfold fylke som startet i 2011. Vi vet at noen få henvendelser vil komme til feil
legevaktsentral. Feilruting kan skje på ulike måter, og systemet er lagt til rette for å
fange ulike typer feil. Enkelte av feilrutingene løses på systemnivå og utgjør daglig 1-2
per fylke, avhengig av trafikkgrunnlag. De blir rutet automatisk til fylkets største
kommune og tilhørende LV-sentral. Andre feil skyldes at adresse fra innringer ikke er
oppdatert, eller at man har feil geografisk posisjonering for mobiltelefon. Disse må
håndteres manuelt, ved at en LV-sentral setter over trafikken til riktig LV-sentral.
Brukeren har ikke gjort feil, men er teknisk rutet til feil legevaktsentral.
Det er kommunens ansvar at alle legevaktoperatører får opplæring i korrekt håndtering
av feilruting, og overføring til riktig LV-sentral. Helsedirektoratet vil komme med
utfyllende informasjon i et opplysningshefte om dette. Opplæring av
legevaktoperatøren skal sikre at innringer stilles gode spørsmål som gir operatøren
informasjon om hastegrad og tilhørighet. Målet er at feil raskt siles ut og at innringer
overføres til riktig legevaktsentral eller om nødvendig, AMK-sentral.
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Legevakten og legevaktssentralene er fortsatt kommunens ansvar. Nytt nasjonalt
legevaktnummer endrer ikke det lokale ansvaret og de ulike interkommunale avtalene.
Det er kun nummeret som er endret.
Det vil bli gjennomført tester av 116117 i forkant av iverksettelsen. Dette vil skje
fylkesvis og legevaktsentralene vil bli orientert fortløpende om dette. Kommunen må
påregne å delta i testingen av løsningen.
Helsedirektoratet takker kommunene for rask hjelp og godt samarbeid vedrørende
teknisk innføring.
Informasjonsarbeid
Informasjon til befolkningen om legevaktordningen er kommunens ansvar.
Helsedirektoratet oppfordrer kommunen til å informere befolkningen gjennom aktuelle
kanaler og sørge for rett oppføring i telefonkataloger, opplysningstjenester på nett og
annet. Informasjon bør også være tilgjengelig gjennom nettsider, ved fastlegekontorer,
helsestasjoner og mulig annen lokal annonsering.
Husk at eventuelle telefonsvarere ved fastlegekontorene
talemelding.

vil trenge oppdatert

Helsedirektoratet arbeider med å tilrettelegge kommunikasjon i mange kanaler for å
sikre at alle som trenger det, får informasjon om det nye nummeret.
Hva vi ønsker å oppnå med kommunikasjonstiltak
Befolkningen skal enkelt kunne finne kontaktinformasjon til legevakten når de
trenger det
Kommunene skal ha lett tilgjengelig informasjon på nett til sine innbyggere og
andre som søker etter informasjon
Flere enn i dag skal lagre nummeret til legevakten på mobiltelefonen.
Vedlagt finner dere plan for informasjon og forslag til informasjonstekster. Tekstene
publiseres på nett og tilgjengeliggjøres for søk 1. september. Publisering før dette
anbefales ikke da det kan skape forvirring i overgangsperioden ved
hastehenvendelser.
Publikumsinformasjon bør gjøres lik nasjonalt og det er ønskelig at samme budskap
formidles til brukerne.
Vennlig hilsen
Anette Mjelde e.f.
fung. divisjonsdirektør
Hilde Skagestad
fung.avd.direktør
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

Fylkesmennene og Helse- og omsorgsdepartementet
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Vedlegg:
Nasjonale tiltak fra Helsedirektoratet
Forslag til informasjon på kommunenes web-sider
Vedlegg 1:

Nasjonale tiltak fra Helsedirektoratet
Hva

Når

Søk:
For å sørge for at informasjon om 116117 kommer høyt opp når
man søker etter «legevakt» kjøper Helsedirektoratet søkeord, og
lager nettinformasjon på helsenor e.no/le evakt

Fra 1.9.

Hvilepuls: Helsedirektoratet informerer om nytt nasjonalt
legevaktnummer gjennom skjermer på legekontor («Hvilepuls»).

Fra 1.9.

Informasjon på nett hos kommunene:
Helsedirektoratet lager informasjonsmateriell
bruke ved behov.

Legges på nett
1.9.

kommunene kan

Sosiale medier:
Helsedirektoratet bruker egne kanaler og promoterer innlegg for
å nå flere med informasjon om nytt nummer.

Fra 1.9.

PR: Vi lager materiell som kan brukes i mediekontakt lokalt og
nasjonalt.

Sendes
kommunene i
au ust.

Kontaktperson i helsedirektoratet:
Terje Olav Øen, prosjektleder nasjonalt legevaktnummer
Epost: teroo helsedirmo mobiltelefon 415 30 511
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Vedlegg 2:
Forslag til informasjon på kommunenes web-sider:
Nå har legevakten samme telefonnummer i hele Norge
Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet: Det sekssifrede
Fra da av vil du komme
nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).
til legevakten der du oppholder deg uansett hvor i Norge du ringer fra. Nummeret
fungerer både fra fasttelefon og mobil, og er gratis.
Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare
benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege.
Det gamle numrene til legevaktsentralen vil fungere som før (sett inn lokalt nummer i
egen kommune). Det kan brukes hvis man ønsker å nå en annen legevakt enn der
man oppholder seg. Dette kan være nødvendig for eksempel om man ringer for et sykt
familiemedlem som oppholder seg en annen kommune.

Ring først!
Legevakten er åpen for telefonhenvendelser hele døgnet. Det er i de fleste tilfeller best
at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
Fastlegen din i åpningstiden
Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
113 når det er akutt og står om liv

Logo til bruk på informasjonsmateriell kan bestilles i originalformat hos
Helsedirektoratet, almennhelseavdelingen (PHAH) —epostadr. teroo helsedir.no

fl6 OOE
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TILSAGNSBREV —TILSKUDD 2015 FRA KOMPETANSEINNOVASJONSTILSKUDD - STATSBUDSJETTET KAPITTEL 0761.68
Vi viser til deres søknad av 15.04.2015 og tilsendte resultat- og plandata på
"Kompetanseløftet 2015 -per 01.02.2015.
Formålet med tilskuddsordningen
Det vises til vårt utlysningsbrev av 05.03.2015 med søknadsfrist 15.04.2015. Tilskudd til
kompetanseheving og innovasjon skal gå til å stimulere kommunene til å møte fremtidens
utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tjenester.
Utfordringsbildet er beskrevet i Meld St 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» og gir
overordnede foringer for tilskuddsordningen.
Delmål:
sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og
lokalsamfunnet
forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne
opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet
styrket lederkompetanse. fagutvikling, større faglig bredde, tilstrekkelig,
kompetent og stabil bemanning
etisk refleksjon og kunnskapsbasert praksis
Kommuner kan søke om midler til kompetanseutvikling, opplæringstilskudd knyttet til
brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og innovasjonsprosjekter. Helsedirektoratet har gitt
følgende prioritering ved behandling av søknadene, angitt i prioriteringsrekkefølge:
Fullføring av tiltak som har fått tilskudd tidligere og som ikke er avsluttet
Opplæring knyttet til BPA
Nye innovasjons- og kompetansetiltak.
Deres kommune har sokt tilskudd til:
Kompetanseutvikling
BPA

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
fylkesmannen.no/troms
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3. Innovasjon- og kompetansetiltak
Kommunenes søknader om midler til kompetansebygging og innovasjon overstiger de
økonomiske rammene Fylkesmannen disponerer til formålet.
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. Se tilsendt regelverk som var vedlagt utlysningsbrevet for nærmere
detaljer om tildelingskriterier.
Andre opplysninger
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.
Fylkesmannen beklager den forlengede saksbehandlingstiden. Dette skyldes at
Helsedirektoratet har overført ansvaret for flere tilskuddsordninger til Fylkesmannen, blant
annet tilskudd til BPA og innovasjonsprosjekter.

KOMPETANSELØFTET 2015 —TILSKUDD 2015
Fylkesmannen kan i 2015 delfinansiere følgende tiltak knyttet til "Kompetanseloftet
2015":
Utdanning til helsefagarbeider.
Fagskoleutdanning (videreutdanning)
Desentralisert høyere utdanning.
Videreutdanning/rnastergradsutdanning
for ansatte med høyere utdanning.
Opplæring/kurs for ansatte som arbeider i omsorgstjenesten (ABC-opplæring med
mer)
Midler kan tildeles kommunene og fylkeskommunen.
Kommunal egenandel
Kommunene må medvirke til utdanningene gjennom permisjon med hel eller delvis lønn,
stipend, utgiftsdekning eller annen økonomisk støtte.
Midlene skal gå til delflnansiering av tiltakene.
Vedtak om tildeling —vilkår
Fylkesmannen har behandlet deres søknad og plantall, og tildeler med dette:
Internt prosjektnr:
1-1461

Beløp:
kr 180 000,-

Formål:
Tiltak: utdanning av
helsefagarbeidere,
fa skoleutdanning,
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videreutdanning for
høgskoleutdannet
personell og
Demensomsorgens
ABC

Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, fylkesmannens skjønnsutøvelse, søknadens budsjett, forventet
måloppnåelse, kommunens kompetanseplan og kommunens resultat- og plandata per
1.2.2015.

OPPLÆRINGSTILSKUDD
ASSISTANSE
Opplæring knyttet til BPA
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd
Opplæringstilskudd

KNYTTET TIL BRUKERSTRT PERSONLIG

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

Vedtak om tildeling —vilkår
Fylkesmannen har behandlet deres søknad, og tildeler med dette:
Internt prosj ektnr:
H 461

Belø :
kr 120 000,-

Formål:
Tiltak: arbeidsleder,
saksbehandlere og
assistenter

Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriteriene og fylkesmannens skjønnsutøvelse.
Her finnes link til opplæringshåndboka når det gjelder BPA:
htt s://helsedirektoratet.no/Lists/Publikas'oner/Attachments/960/0
brukerst rt- ersonli -assistanse-BPA-IS-2313.
df

lærin shåndbok-

INNOVASJONSPROSJEKTER
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
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eller andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helseog omsorgstjenestene.
Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og
forskningsinstitusjoner skal gis et fortrinn.
Fylkesmannen har behandlet deres søknad, og har dessverre ikke midler til de
omsøkte prosjektene.
Velferdsteknologi:
Det etterfølgende er informasjon til de kommuner som får tilskudd til videreutvikling av
velferdsteknologi, og til de kommunene som planlegger innkjøp av velferdsteknologisk
utstyr. På dette området vil det bli nødvendig for kommunene å foreta en overgang fra
analoge til digitale løsninger. Vi ber kommunene være oppmerksomme på at det er vedtatt
et nasj onalt rammeverk for velferdsteknologi - Continua. For å sikre at ulike løsninger
fungerer sammen, innfører regjeringen standardiseringsrammeverket Continua på
velferdsteknologiområdet i Norge. Veiledende kravspesifikasjoner for anskaffelse av
digitale trygghetsalarmer vil ifølge Helsedirektoratet være ferdig innen utgangen av året,
slik at kommunene bør forberede seg på å gjennomføre anbudsprosesser tidlig neste år.
Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet vil mot slutten av 2015 komme med de første
anbefalinger knyttet til alarmmottaksfunksjonen. Se mer informasjon om direktoratets
arbeid med velferdsteknologi her: Facebookgruppen: Arena#Samveis. For øvrig viser vi til
direktoratets veileder IS 1990 på det velferdsteknologiske område:
htt s://helsedirektoratet.no/ ublikas'oner/velferdsteknolo
i-fa ra ort-omim lementerin -av-velferdsteknolo i-i-de-kommunale-helse-o
-ornsorost. enestene-

20132030
FELLES VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGEN
Tilskuddet skal ikke gå til å dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller til investeringer.
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel
ikke omdisponeres eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette brevet.
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen.
Eventuell feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forføyninger.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom
avgjørelsen ikke er å regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2,
første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Utbetaling vil skje når Fylkesmannen har mottatt og godkjent:
• Den vedlagte bekreftelsen i utfylt og signert stand. Denne sendes oss snarest o innen
4 uker fra dag,s dato.

Side 5 av 9

Ubenyttede midler
Dersom midlene ikke kan disponeres i sin helhet i 2015 finnes det følgende alternativer:
Midlene kan overføres til 2016. Fylkesmannen må få melding om dette innen
1.12.2015 og storrelsen på belopet som overføres må angis.
Dersom det er endringer i forutsetningene og midler ikke skal benyttes i sin helhet
til tiltaket, må Fylkesmannen varsles så tidlig som mulig, slik at ledige midler kan
omdisponeres til andre formål.
Midler som ikke blir benyttet i år vil normalt blir trukket fra neste års tilskudd.
Ved søknad om midler i 2016 må det overforte beløpet inngå i
søknadssummen.
Midler som ikke er benyttet når tiltaket er avsluttet (ferdig med kompetanseheving eller at
den ansatte slutter før kompetansehevingstiltaket er fullført), skal snarest føres tilbake til
Fylkesmannens kontonummer 6345.05.07204, merket prosjektnummer H 461.
Fylkesmamien skal orienteres skriftlig om tilbakeføringen.
FELLES:
Størrelsen på årets tilskudd
Fylkesmannen har ønsket å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett og
i hht direktoratets føringer. Søknaden er derfor kun delvis innvilget.
Kontroll av tilskuddsmottakere og informasjon
Fylkesmannen har adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10,
2.1edd i "Bevilgningsreglementet". Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at
Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd til offentlige eller private
virksomheter benyttes etter forutsetningene (hjemlet i Lov om Riksrevisjon § 12, 2.1edd).
Fylkesmannen i Troms krever at regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske
opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløpet skal
oppbevares for eventuell kontroll i minimum fem år fra det tidspunkt tilskuddsbrevet ble
mottatt.
Rapportering
Fylkesmannen ber om at det blir rapportert hvordan tildelte midler er benyttet. Det skal
rapporteres på særskilt rapporteringsskjema som vil bli lagt ut på Fylkesmannens nettside
www.f Ikesmannen.no/troms under "Helse og omsorg". Skjema vil også bli sendt
kommunene per epost. En utfyllende rapporteringetter kravene i dette brevet skal
vedlegges rapporteringsskjerna.
Rapporteringsfrist
Mottakeren av tilskuddet skal rapportere til Fylkesmannen i Troms etter kravene i dette
brevet, senest 15. mars 2016. For tiltak som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
dersom dere mottar tilskudd. For tiltak som videreføres med midler fra Kompetanseloftet
2015, skal rapportering for året før være levert før årets tilskudd blir utbetalt.
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Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Kriteriene for måloppnåelse er:

"Kompetanseloftet 2015 ":
Oppnådd kvalifisering av personell uten formell helse- og sosialfaglig utdanning til
helsefagarbeider.
Oppnådd fagskoleutdanning av personell med videregående utdanning.
Oppnådd kvalifisering av personell gjennom desentraliserte universitets- og
høgskolestudier.
Gjennomført videreutdanning for personell med universitets- og høgskoleutdanning.
Gjennomførte kurs innen områder som er særlig viktige for å heve kompetansen og
kvaliteten i omsorgstjenesten.
fl Gjennomførte kurs for å øke grunnkompetansen om demenssykdommer.

«Opplæring knyttet til BPA»:
Antall personer i følgende kategorier som har gjennomført opplæring knyttet til BPAordningen:
Arbeidsledere
Saksbehandlere
Assistenter
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet med for
eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av
tilskuddet og skal være adskilt fra regnskap for egne midler. Tiltakets samlede kostnad må
fremkomme av rapporteringen.
Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA

805 "Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling".
Avtalte kontrollhandlinger skal gjennomføres i samsvar med Den norske revisorforenings
standard ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger".
Bortfall av krav om revisorbekreftelse på regnskap
Avhengig av mottakers organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller
krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:
mindre tilskudd enn kr 50 000
tilskudd til kommuner/fylkeskommuner mindre enn kr 100 000
Annet
Mottakeren av tilskuddet har arbeidsgiveransvar for eventuelt ansatte.
Utgifter til reise, kost, losji og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens reiseregulativ,
jf. bestemmelsene i "Særavtalefor reiser innenlandsfor statens regning" (Statens
personalhåndbok kapittel 9.2).
Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette
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tilskuddet, er kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig og skal ta ansvar for
gjennomføring og rapportering.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 687/2015.
Fylkesmannen i Troms ønsker lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen

Svein R. Steinert e.f.
fylkeslege
Anette Moltu Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg: bekreftelse på mottak av tilskudd, returneres snarest til Fylkesmannen i Troms
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke egne underskrifter
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BEKREFTELSE/AKSEPT AV VILKÅR
Bekreftelsen skal snarest og senest innen 4 uker etter mottatt brev sendes i retur til:
Fylkesmannen i Troms
v/seniorrådgiver Karina Kolflaath
Helse- og omsorgsavdelingen
Postboks 6105
9191 Tromsø
Vår ref. 15/687

Navn på tilskuddsmottaker:
Adresse:
Postnummer og poststed:

Kvæfi ord kommune
9475 Borkenes

BEKREFTELSE
Organisasj onsnummer
Kontonummer
Navn, adresse og telefonnummer på tjenesteleder/økonomiansvarlig:

Utbetaling til mottaker bes merket med
Tilsagn om et samlet tilskudd på kr 300 000 over statsbudsjettets kapittel 761.68
for budsjettåret 2015 til tiltak som nevnt i vårt tilsagnsbrev av 06.07.2015.
Mottaker av tilskudd fra Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd bekrefter
med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet av
06.07.2015.

sted dato ansvarshavende person
For kommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen/byrådsleder
vedkommende har delegert myndigheten til.

eller den

\NNE:Pekif;G
Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni
Saksbehandler
Kjetil Trygve Larsen

Telefon
776 42143

Vår dato
19.06.2015
Deres dato

Vår ref.
2015/2019 - 30
Deres ref.

Arkivkode
737.0

Kvætjord kommune
v/ Helse-og omsorgssjefÅgotHammari
Bygdeveien26
9475 BORKENES

Tilsagnsbrev / Innvilget tilskudd inntil kr 617 000 —
Tilbud til voksne med langvarige og sam mensatte behov for tjenester og barn
og unge med sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet 2015
Fylkesmannen viser til søknad på tilskudd 17.4.2015 under tilskuddsordningen Tilbud
til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med
sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet.
Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil kr 617.000 til Kvæfjord
kapittel 765, post 60 på statsbudsjettet for 2015.
Samlet utbetaling

kommune

over

for 2015 blir kr. 617.000.

Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet
Fylkesmannen fikk til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet
foreta strenge prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor
prioritert delvis å innvilge flere søknader fremfor å innvilge deres søknad fullt ut.
Mål og føringer
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell
framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere spesielt prioriterer aktivitet som retter
seg mot målene og målgruppen.
Kommunen beskriver i sin søknad behov for å styrke samhandling mellom kommuneog spesialisthelsetjenesten, samt mellom tjenestene i kommunen, for brukere med
rusavhengighet og psykiske lidelser.
Kommunens hovedmål med prosjektet er:
Etablere samarbeidsarenaer for kommune-, spesialisthelsetjenesten og Trastad
Produkter/Inko.
Styrke kompetanse og samhandling innen psykisk helse- og rusfeltet.
Økt bruk av individuell plan for brukere med ROP-lidelser.

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.fylkesmannen.no/troms
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Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres.
Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er
beskrevet:
ilskudd/Kommunalt%2Orusarbeid%20htt s://helsedirektoratet.no/Documentsfr
%2Ore elverk. df
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet.
Midlene kan som hovedre el ikke omdis oneres eller brukes til andre formål enn det
odk'ennelse fra F Ikesmannen.
som er beskrevet i dette brevet uten skriftli
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til
Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre
rettslige forføyninger.
Utbetaling og krav til bekreftelse
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte
bekreftelsen på aksept av vilkår i utfylt og signert stand.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til
Fylkesmannen med referanse til kapittel, post og ordning.
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 kalenderåret. Dersom midlene ikke brukes
fullt ut, finnes det følgende alternativer:
Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 4714.10.01430 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette.
Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til 2016.
Tilskudd som overføres til 2016 vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd
dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført.
Tilskuddsmottaker må søke Fylkesmannen om overføring av midler som ikke vil bli
benyttet inneværende år innen 30.11.2015.
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 er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen § 12, 2. ledd.
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Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som
ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for
eventuell kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring
(bokføringsloven) § 13.)
Rapportering på måloppnåelse
Det skal rapporteres i henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket for
tilskuddet, viser her til ovennevnte regelverk på Helsedirektoratets hjemmeside
(pkt. 3).
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er
oppnådd. Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal
settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad, og undersøkelser/vurdering av
brukertilfredshet.
Regnskapsrapportering
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra
det øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal kun vise
hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne
midler og/eller midler finansiert av andre.
Rapporteringsfrist
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år
kommunen mottar tilskudd.
Frist for årsrapport/sluttrapport

og regnskapsrapport pr. 31.12.2015 er 31.3.2016.

Revisorkontroll
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte
kontrollhandlinger knyttet til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i
samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 "Særlige hensyn ved
revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer
eller poster i en regnskapsoppstilling". Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av
dette brevet før revisorkontroll.
Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen
tilfeller krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder
ikke for tilskudd mindre enn kr 100 000.
Revisorattestert regnskap skaf oversendes Fyfkesmannen innen 31.3.2016.
Klagerett
Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom
Fylkesmannens avgjørelse i saken ikke er å regne som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven (fvl) § 2 bokstav b jfr. fvl. § 28.
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Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfrist for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år vil bli publisert på
hjemmesiden til Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms. Det tas forbehold om
Stortingets bevilgning kommende år.
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 2015/2019-30.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen
Svein R. Steinert e.f.
fylkeslege
Anette Moltu Thyrhaug
fagansvarlig

Vedlegg:

Aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Viktor Jolmsen
vhj49@hotmai1.com
Bergsveien 16
9475 Borkenes

Deres ref

Var ref

Dato

13/3866-

7.09.2015

Angående tilgjengelighet til fastlege
Det vises til e-post 31. august i år. Du redegjør for manglende fastlegeressurser ved
legesenteret i Kvæfjord kommune, og forteller at senteret ikke lenger tar imot ordinære
timebestillinger, men kun fungerer som legevakt/øyeblikkelig hjelp. Tre av fem leger er
sykmeldt og/eller i permisjon, og kommunen har ikke lyktes med å skaffe vikar. Du ber om
departementets syn på situasjonen, og om hva dere som pasienter skal gjøre når dere trenger
legehjelp.
Det er ikke vanskelig å være enig i at den situasjonen du beskriver er uheldig og
utilfredsstillende. Som du også peker på, er det kommunen som er ansvarlig for å organisere
fastlegordning og skal sørge for nok kapasitet i ordningen til å innfri pasient- og
brukerrettighetene knyttet til den. Dette innebærer blant annet å sorge for at et tilstrekkelig
antall leger deltar i ordningen. Dessverre har mange, spesielt mindre, kommuner
vanskeligheter knyttet til rekruttering og stabilitet i legetjenesten.
Vi kan ikke råde deg til noe annet enn eventuelt å bytte fastlege, dersom det er ledig kapasitet
i ordningen i andre kommuner med en akseptabel reiseavstand fra der du bor, og ellers
benytte legevakt (telefonnummer 116 117) dersom hjelpen haster litt, og nødnummer 113 ved
livstruende tilstander.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottalviihod.dep.no

Besoksadresse
Einar Gerhardsens plass 3
ww ‘.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Ore,no.
983 887 406

Kornmunehenesteavdelin2,e Saksbehandler
Liv Baustevold
n
22 24 8-709

Ved forhold som angår organisering av eller tilgjengelighet til fastlegeordningen, vil vi
anbefale å rette en henvendelse, eller en eventuelt formell klage, til kommunen som ansvarlig
for ordningen. Henvendelser om legebytte rettes til HELFO.
Vi kan for øvrig opplyse at Regjeringen i mai la frem en stortingsmelding om fremtidens
primærhelsetjeneste, Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste —nærhet og
helhet. I meldingen foreslås tiltak som berører organiseringen av de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. Mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig
koordinerte og lite tilgjengelige. Meldingen beskriver hvordan det kan legges til rette for
bedre koordinerte tjenester der flere yrkesgrupper arbeider sammen i team. En slik
organisering vil også kunne utnytte tilgjengelige ressurser på en bedre måte, og gjøre
tjenestene mindre sårbare ved fravær av enkeltpersonell. Meld. St. 26 angir en retning for den
videre utviklingen av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Den skal etter planen
behandles av Stortinget i november.
Med vennlig hilsen

Maren Skaset (e.f.)
avdelingsdirektør
Liv Bagstevold
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

Helse- og omsorgsdepartementet
postboks 8011 Dep.
0030 OSLO

Vår dato:
Vår ref:

01.09.2015
2011/21

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Marit Blekastad
77023336

Demensplan 2020- høring
Kvæfjord kommune ved helse- og omsorgssjefen ønsker å komme med noen innspill til
demensplan 2020 «Et mer demensvennlig samfunn». Vi er svært tilfreds med at det settes et så
sterkt fokus på arbeidet rettet mot personer med demens og deres pårørende, da denne gruppa
også er økende i vår kommune, og det byr på mange utfordringer å gi et godt tilrettelagt tilbud.
Vi benytter de skisserte fem strategiene som struktur for å komme med våre innspill.
1. Forebygging- det som er bra for hjertet er bra for hjernen:
Vi er svært positive til økt fokus på forebygging, og ser dette i sammenheng med satsning på
oppbygging av Frisklivsentraler og fokus på folkehelsearbeid. Vi tenker at det vil være naturlig å
bygge ut forebyggende tiltak i forhold til både hjerte-karsykdommer, diabetes, kroniske
lungesykdommer og kreft (NCD-strategien som omtales i Demensplan 2020), og demens i
Frisklivsentralene. Dessverre får kommunene svært begrensede prosjektmidler for å drive
Frisklivsentralene, og i en hverdag med trang kommuneøkonomi opplever vi at forebygging
fortsatt nedprioriteres. Her mener vi at det er nødvendig med økte statlige tilskuddsordninger for
å styrke dette arbeidet.
2. Diagnose til rett tid og tett oppfølging etter diagnose:
Personer med rusproblemer utvikler oftere demens enn andre grupper som nevnt i
høringsutkastet. Vi opplever i enda større grad enn andre med demenssykdom at det er
utfordrende å komme i posisjon til å gi helsehjelp til personer med alkoholrelatert demens. De
avviser ofte tilbud om hjelp, samtidig som pårørende krever at «nå må noe gjøres». Det kan være
utfordrende å vurdere når vedkommende er så preget av demenssykdom at de mangler
samtykkekompetanse og man bør gå inn med tvang etter kap. 4A i Pasient- og
brukerrettighetsloven. Økt kompetanse er helt nødvendig her.

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Telefon:
Telefaks:

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

3. Aktivitet, mestring og avlastning
Et større fokus på personsentrert omsorg er viktig. Kjennskap til den enkelte person med
demenssykdom kan bidra til en bedre omsorg. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
i Troms har utviklet en DVD «Hjelp meg å huske. Demensalbum for personer med
demenssykdom» der man benytter bilder med undertekster som hukommelsesstøtte. Dette kan
personer med demens i tidlig fase og pårørende være med å utvikle, og slike minnealbum mener
vi bør tas i bruk i større omfang enn det gjøres i dag.
4. Pasientforløp med systematisk oppfølging og tilpassede tjenestetilbud:
Vi opplever at det kan være utfordringer rundt manglende kompetanse hos helsepersonell som
skal benytte velferdsteknologi. Det er vanligvis helsepersonell som til daglig skal kunne handtere
ulike velferdsteknologi-installasjoner uten å ha tilstrekkelig bakgrunnsforståelse for å takle det.
Dette bidrar nok til å redusere bruk av velferdsteknologi der dette kunne være et bedre alternativ
enn å gi direkte personlig hjelp. (eks passeringsalarmer fra soverom istedenfor å «kikke inn til»
urolige pasientene med demenssykdom om natta»). Vi ønsker oss en praktisk rettet
videreutdanning for helsepersonell innen velferdsteknologi.
København har et forpliktende forløpsprogram for pasienter med demens som beskriver
samarbeide på tvers mellom sykehus, allmennpraksis og kommuner. Her beskrives også
kommunikasjon mellom aktørene, organisering og ansvar. I det norske høringsutkastet ser vi at
tiltakene i planen hovedsakelig er avgrenset til de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Samtidig sier kap 6 i helse- og omsorgstjenesteloven noe om samarbeid mellom kommuner og
helseforetak. Vi er også kjent med at en del helseforetak (Sykehuset Innlandet HF, Helse
Stavanger HF) har utarbeidet forløpsprogram/ behandlingsforløp for personer med demens. Vi
mener at samhandling med spesialisthelsetjenesten må tydeliggjøres bedre og konkretiseres for
eksempel ved at det stilles krev om å utarbeide forløpsprogram for pasienter med demens som et
tillegg til de inngåtte tjenesteavtalene mellom sykehus og kommuner. Det kan også være aktuelt å
benytte de allerede inngåtte tjenesteavtalene mer systematisk i forhold til personer med
demenssykdom slik som nevnt i høringsutkastet. Dette gjelder for eksempel avtalene om
innleggelse, utskrivning og habilitering og rehabilitering og lærings- og mestringtilbud for å sikre
helhetlig og sammenhengende tjenester til personer med behov for koordinerte tjenester.
Demensomsorgens ABC og Miljøbehandlingens ABC er flotte kompetansehevingsprogram, men
de når ikke alle ansatte. Det er derfor også behov for kortere, mindre omfattende opplæringsprogram for å nå flest mulig ansatte, også vikarer og ansatte i småstillinger. Det er svært
kostnads- og ressurskrevende å drive kompetanseheving over lang tid for ansatte i turnus , derfor
kan det være en ide å tenke nivådeling i forhold til hvem som skal ha kompetanse og ansvar for
hva.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester har med Demensfyrtårnprosjektet vært viktige
kompetansebyggere for ansatte i kommunene. De initierer og følger opp små, praktisk rette Frie
Midler-prosjekt som har bidratt til engasjement og økt kunnskap om blant annet demenssykdom
hos kommunalt ansatte. Det er viktig at dette tilbudet forsetter.
I små kommuner er interkommunalt samarbeid ofte nødvendig for å gi et godt demenstilbud.
Dette kan gjerne tydeliggjøres.
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5. Involvering og deltakelse
Oppfølging etter type demensdiagnose kan være en måte å tenke strategi for oppfølging og
utvikling av tjenestetilbud. Samtidig vet vi at demenssykdom kan utvikle seg svært ulikt
uavhengig av bakenforliggende årsak. Andre måter å tenke oppfølging på, kan for eksempel være
etter funksjonsnivå og type atferdsutfordringer.
Annet:
Våren 2015 reiste tre av våre ansatte på et EU-finansiert hospiteringsopphold til København. Der
så de på hva vi kunne lære av dansk demensomsorg. Selv om mye er sammenlignbart, var det
hovedsakelig tre ting vi tok med tilbake som vi kan lære av. Disse er fokus på forebygging,
systematikk i opplæring/ kompetanseheving av kommunalt ansatte og samhandling/
forløpsprogram mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Link til forløpsprogrammet er her:
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/kronisk-sygdom/Documents/Pixi_Demens_2012.pdf
Erfaringene fra Danmark er innarbeidet i vår høringsuttalelse.
Med hilsen
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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rede i dag. Dagens team er imidlertid ofte knyttet
til diagnoser. I den kommunale helse- og omsorgstjenesten, der brukerne har sammensatte behov
og relativt få har samme diagnose, er diagnosetilknytningen alene verken faglig riktig eller bærekraftig. Regjeringen ønsker en mer strukturert tilnærming til grupper av brukere, basert på funksjon og behov, uavhengig av diagnose. En stukturert tilnærming innebærer bl.a. en koordinator,
bruk av kunnskapsbaserte prosedyrer og sjekklister, en individuellplan utformet i samråd med brukeren og en systematisk oppfølging og evaluering
for å nå målene fastsatt i planen. Koordinatoren
leder et team som samarbeider med flere, gjerne
på tvers av nivåene, og samordner tilbudet. Regjeringen vil legge til rette for slike team til brukere
med store og sammensatte behov gjennom flere
tiltak, bl.a. ved å videreføre læringsnettverk, kompetansetiltak og faglig veiledning.
Nye arbeidsformer - proaktivitet og forebygging

Etablering av team gjør det mulig å arbeide annerledes enn før. For å møte behovene til hele befolkningen er det ikke lenger nok at tjenestene følger
opp når behov oppstår og folk selv oppsøker
behandlere. Det er nødvendig med en mer aktiv,
befolkningsrettet tilnærming, oversikt over behov
og en systematisk tilnærming for å fordele ressurser i tråd med behovene. Hele tjenesten må
arbeide mer forebyggende, tilby oppfølging, gi
opplæring som bidrar til mestring og lage behandlingplaner i samråd med brukerne. Slike innholdsmessige endringer kan ta tid. Det krever endringer i kompetanse, kultur og holdninger, og derfor i utdanninger, og de må etterspørres av ledere
på alle nivåer. Regjeringen fremmer en rekke tiltak for å få til dette. Det skal tydeliggjøres i loven
at kommunene må tilby pasienter og brukere opplæring. Det skal utformes veiledere og nasjonale
faglige retningslinjer. Læringsnettverk som bidrar
til forbedringsarbeid skal videreføres. Det innføres en plikt til faglig dialog mellom fastleger/primærhelseteam og spesialisthelsetjenesten. Infrastruktur som moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, må støtte en slik utvikling.
Bedre tilgjengelighet

Nye måter å jobbe på vil øke tilgjengeligheten til
tjenester for dem som i utgangspunktet har god
helse, men får en helsemessig utfordring. Det
vanligste er muskel-skjelettplager og lettere psykiske helseutfordringer. Da er det avgjørende å
komme raskt til, slik at problemet ikke får utvikle
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seg. En kort intervensjon, f.eks. i form av noen få
konsultasjoner med en behandler, kan være nok.
Det kan forebygge både plager og arbeidsutførhet. Primærhelseteam vil bedre tilgjengeligheten
for alle. I tillegg vil regjeringen vurdere å innføre
direkte tilgang til fysioterapi uten henvisning fra
lege eller annen instans, og stille krav om at alle
kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til
kravet trer i kraft, vil regjeringen innføre en ny
finansieringsordning for psykologer i kommunene for å få på plass kompetansen.
Mer og bredere kompetanse

Flere brukere med større og faglig sett mer komplekse behov har betydning for kompetansebehovet i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det er behov for flere med helse- og sosialfaglig kompetanse, flere med høyere helsefaglig
kompetanse, og ikke minst en større tverrfaglig
bredde enn før, tilpasset de utfordringer brukerne
har. Det er behov for ledere med mer kompetanse
både om ledelse og om de tjenestene de skal lede.
Videre er det et stort behov for opplæring av personell uten fagutdanning, rekruttering til yrkesutdanning i helse- og sosialfag og etter- og videreutdanning.
Regjeringen har tidligere varslet at det skal
utarbeides en handlingsplan for rekruttering,
kompetanse og fagutvikling i omsorgstjenestene,
Kompetanseløft 2020. Regjeringen foreslår med
dette at arbeidet utvides til å omfatte langsiktige
strategier og konkrete tiltak for kompetanseheving og fagutvikling i hele den kommunale helseog omsorgssektoren. Målet er å bidra til en faglig
sterk helse- og omsorgstjeneste og sikre at sektoren har tilstrekkelig og kompetent bemanning.
Det tas sikte på å legge fram planen i forslag til
statsbudsjett for 2016.
Regjeringen vil innføre kompetansekrav i
helse- .ogomsorgstjenesteloven.
Ledelse

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er
blitt en stor og kompleks virksomhet som legger
beslag på en stor del av samfunnets ressurser. Det
er et stort behov for innovasjon og utvikling i
årene fremover. Det stiller store krav til ledelse og
til lederne. Tjenesten trenger et lederløft. Det er
behov for å styrke ledelsen på alle nivåer. Det er
behov for flere ledere, men fremfor alt for ledere
med god lederkompetanse og tilgang på solid
helse- og sosialfaglig kompetanse. Regjeringen vil
bidra til dette på flere måter, bl.a. ved å tydelig-
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gjøre kommunens plikt til internkontroll og ved å
øke tilgangen til relevante lederutdanninger. Den
vil bLa.etablere et samarbeid med spesialisthelsetjenesten om et topplederutdanningstilbud. Regjeringen vil også utarbeide en veileder for kommunens styring av private aktører med driftsavtale.
Viktig er også at regjeringen, gjennom meldingen,
peker ut en endret innretning av tjenestene med
fiere og tydeligere lederroller. Det gir muligheter
både for kommunene og for helse- og sosialpersonell med visjoner og vilje til å være med å utvikle
fremtidens tjenester.
Data for forvaltning og tjenesteutvikling

God ledelse, styring, forvaltning og utvikling av
de kommunale helse- og omsorgstjenestene på
alle nivåer, fra departement via kommunestyrer til
administrasjonssjefer og virksomhetsledere, forutsetter data om tjenestenes innhold, aktivitet og
resultater. I dag mangler i betydelig grad slike data
for deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. For å legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling fremover,vil regjeringen etablere et
kommunalt helse- og omsorgsregister. Registeret
vil også legge til rette for lokalt kvalitetsarbeid og
forskning på og i disse tjenestene.
Mer forskning på og i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene er viktig for bedre ledelse, styring, forvaltning og utvikling av tjenestene. Det er
også viktig for kompetanse og kvalitet i tjenestene. Regjeringen vil legge til rette for styrket
forskning gjennom oppfølgingen av HelseOmsorg21.
Nyteknologi

Teknologi vil bli en av bærebjelkene i fremtidens
helse- og omsorgstjeneste. Informasjonsteknologi (IKT) kan bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Nye digitale tjenester på nett vil i større grad bidra
til at innbyggerne og pasientene kan ta aktive valg
rundt egen helse og gi dem bedre mulighet til å
påvirke eget helsetilbud. Tilgang til egne helseopplysninger og selvbetjening kan gi pasienten en
enklere hverdag og reell medvirkning i egen
behandling. Det må arbeides videre for at den
kommunale helse- og omsorgstjenesten har de
nødvendige IKT-verktøyene som understøtter
deres arbeidsoppgaver på en god måte. Regjeringen vil modernisere IKT-plattformen slik at nødvendige helseopplysninger kan følge pasienten
gjennom hele pasientforløpet. Kommunene og
spesialisthelsetjenesten arbeider nå sammen med

Helsedirektoratet om en rekke utviklingstiltak
som på ulike måter legger til rette for bedre elektronisk samhandling.
Mange av tiltakene i meldingen vil ha betydning
på tvers av deltjenester og brukergrupper. Det
gjelder bl.a. tiltak knyttet til kompetanse, ledelse,
organisering, arbeidsdeling og arbeidsformer. I
tillegg fremmer regjeringen tiltak rettet spesifikt
mot enkelte deltjenester.
Barn og unge

For barn og unge er lett tilgjengelighet til tjenestene viktig. Problemer hos barn og unge må
avdekkes tidlig for at problemene ikke skal utvikle
seg videre. Til tross for at barn og unge i Norge
har en god helse sett i internasjonal sammenheng,
vet vi at mange har psykiske helseutfordringer.
For å avdekke og hjelpe barna, ungdommene og
deres familier raskt, må mange aktører samarbeide og opptre koordinert. Regjeringen har allerede startet arbeidet for at barn i Norge skal få
enda bedre oppvekstvilkår og møtes av kompetente og koordinerte tjenester med tilstrekkelig
kapasitet. Tiltak for å ta dette arbeidet videre
beskrives i meldingen. Regjeringen vil videreføre
arbeidet med å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og tilpasse innhold og arbeidsformer
til dagens utfordringer. Det skal utformes en ungdomshelsestrategi og en ny strategi for seksuell
helse. Regjeringen vil bekjempe barnefattigdom.
Det skal i løpet av våren 2015legges frem en barnefattigdomsstrategi. Det skal også legges frem
en plan for regjeringens arbeid overfor barn og
unge høsten 2015. Det interdepartementale samarbeidet om utsatte barn og unge mellom 0-24
fortsettes. Arbeidet skal har bl.a. som mål å. øke
gjennomføringen i videregående opplæring samt
motvirke utenforskap.
Psykiskhelse og rus

Regjeringen vil styrke tjenestetilbudet til personer
med rusproblemer og med psykiske helseutfordringer. Meldingen beskriver hvordan regjeringen vil følge opp løftet om å bruke lov, plan og
finansiering for å få på plass et lavterskel psykisk
helsetilbud, herunder fiere psykologer i kommunene. Gjennom å innføre krav om psykologkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, vil regjeringen bidra til en nødvendig
kompetanseheving i kommunenes psykisk helseog rustjenester og samtidig gi kommunene et viktig verktøy i folkehelsearbeidet. I meldingen
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beskrives veien videre når det gjelder krav om
øyeblikkelig hjelp døgntilbud og kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Samhandlingsreformen legger til grunn at
kommunene skal ta et større ansvar for behandling og oppfølging av pasienter, også innen psykisk helse og rus. Regjeringen vil tydeliggjøre
kommunenes ansvar for å gi verdige og forsvarlige tjenester til mennesker med psykisk sykdom
og rusproblematikk. Regjerningen vil innføre
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter
innen psykisk helsevern samt tverrfaglig spesialiser t rusbehandling og klargjøre at den kommunale plikten til øyeblikkelig hjelp døgntilbud også
omfatter brukere med psykisk helse- og rusproblemer. Gjennom arbeidet med kommunereformen vil regjeringen skape kommuner som har
kapasitet og kompetanse til å levere et bredere
spekter av tjenester, noe som også vil komme
mennesker med psykisk sykdom og rusproblemer til gode.
Brukerne med psykiske helseutfordringer har
behov for oppfølging der også deres somatiske
problemer ivaretas på god måte, og for opplæring
og hjelp til å endre livsstil, mestre livet og følge
opp egne helseutfordringer. Primærhelseteam og
bedre opplæringstilbud vil derfor ha stor betydning for dem. For de med store og sammensatte
behov som følge av psykisk sykdom og/eller rusproblemer er imidlertid ikke primærhelseteam tilstrekkelig. De har dokumentert nytte av oppsøkende behandlingsteam. Regjeringen vil legge til
rette for flere slike team gjennom å vurdere en ny
og varig finaniseringsordning.
Opplæring og rehabilitering

Mange får i dag ikke den rehabiliteringen de har
behov for. Ofte kartlegges og vurderes ikke behovet for rehabilitering. Dette har med kompetanse,
ledelse, holdninger og kultur i tjenesten å gjøre.
Når brukere blir spurt om hva som var viktig for
dem, er svaret ofte å mestre daglige gjøremål.
Oppfølgingen må reflektere dette. Derfor har
regjeringen varslet en opptrappingsplan. I denne
meldingen foreslår regjeringen å tydeliggjøre
kommunenes plikt til opplæring av pasienter og
pårørende. Opplæring er et sentralt element i et
rehabiliteringstilbud og helt nødvendig for å
skape mestring. Videre foreslår regjeringen tiltak
for riktigere bruk av fysioterapiressursene og for
å styrke kommunenes mulighet til å styre innholdet i deres tjenester. I tillegg foreslår regjeringen
å utrede nærmere hvordan en overføring av
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ansvar for habilitering og rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene kan gjennomføres som en del av det videre arbeidet med kommunereformen. Viktig er også tiltakene knyttet til
kompetanse og ledelse. Rehabilitering er en tankegang som må gjennomsyre alle ledd og deltjenester i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Øyeblikkelig hjelp

God tilgang til øyeblikkelig hjelp er av stor betydning for folks trygghet. Legevakt har over lang tid
vært pekt ut som et svakt ledd i den akuttmedisinske kjeden. Regjeringen har derfor revidert akuttmedisinforskriften. Virkningene av denne vil følges nøye. Mange kommuner, særlig i distriktene
har utfordringer knyttet til å skaffe nødvendig
kompetanse i denne tjenesten. Gode løsninger forutsetter et nært samarbeid mellom helseforetak
og kommunene regionalt og lokalt. Regjeringen
vil bidra til lokalt samarbeid gjennom sin styring
av de regionale helseforetakene og ved å gi kommunene rammevilkår for gode løsninger. Kommunereformen er et viktig bidrag til å bedre rammevilkårene. I tillegg vil regjeringen bidra til en faglig styrket hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste. Dette kan være et viktig supplement til
legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Ved
godt samarbeid mellom tjenestene kan det etableres alternativ til innleggelse i sykehus eller et
kommunaltøyeblikkelig hjelp døgntilbud.
Vold og overgrep

Voldog seksuelle overgrep er et alvorligfolkehelseproblem. Altfor ofte lever barn og voksne i årevis med vold uten at dette avdekkes. Å avdekke
vold og seksuelle overgrep er et ansvar for alle,
men personell som jobber med og møter barn
daglighar et særlig ansvar. Det gjelder bl.a, helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen vil derfor forsterke arbeidet
for å utvikle tjenestene på dette området, tydeliggjøre ansvar i lov, øke kompetansen og gjøre de
kommunale helse- og omsorgstjenestene, inkludert fastleger og legevakt, bedre i stand til
avdekke og bekjempe slike overgrep. Fra 2016 vil
spesialisthelsetjenesten få hovedansvar for tilbud
til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep,
samtidig som eksisterende, robuste kommunale
overgrepsmottak videreføres. Legevakttjenesten
vilfortsatt ta hånd om de fleste personer utsatt for
vold i nære relasjoner.
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: HØRING - STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET HF 2015 -2030

10.03.2015

Vuorrasiidråddi

- Eldrerådet

VR - 003/15:

004/15

: HØRING - STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR UNIVERSITETSSYKEHUETI NORD NORGE

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 004/15:

005/15

: INVITASJON TIL SAMETINGETS ELDRERÅD

10.03.2015

Vuorrasiidråddi

- Eldrerådet

VR - 005/15:

Møtesekretærer:
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006/15

: MØTE MED HOD OM DEMENSPLAN 2020

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 006/15:

007/15

: PROTOKOLL NORDLAND FYLKES ELDRERÅD 27.03.2014

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 007/15:

008/15

: REFERATFRA MØTE I FYLKESELDRERÅDET

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 008/15:

003/15

: DEMENSPLAN 2020

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 003/15:
Aå§it 14 ja 15 ovttastahttojuvvojit. Såmedikki vuorrasiidråddi addå Inga Karlsenii ja Berit Nikkinen
Varsi vålddi råhkadit ceaIkåmu§a mii såddejuvvo Såmediggeråddåija dat lea ceaIkåmu§ såmedikki
vuorrasiidrådis.
Sakene 14 og 15 samordnes. Sametingets eldrerådet gir IKog BNV fullmakt til å utforme innspill som
sendes sametingsrådet, som da er uttalelse fra Sametingets eldrerådet.

Møtesekretærer:
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004/15

: DEMENTES RETTSSIKKERHET

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 004/15:
ÅS-Sit14 ja 15 ovttastahttojuvvojit. Såmedikki vuorrasiidråddi addå Inga Karlsenii ja Berit Nikkinen
Varsi vålddi råhkadit cealkåmuåa mii såddejuvvo Såmediggeråddåi ja dat lea cealkåmu§ såmedikki
vuorrasiidrådis.
Sakene 14 og 15 samordnes. Eldrerådet gir Inga Karlsen og Berit Nikkinen Varsi fullmakt til å utforme
innspill som sendes sametingsrådet, som da er uttalelse fra Sametingets eldrerådet.

005/15

: HANDLINGSPLAN FOR SAMETINGETS ELDRERÅD FOR DENNE VALGPERIODEN

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 005/15:
Doaibmaplåna
Såmedikki vuorrasiidrådi åsaheami ulbmil leasihkkarastit ahte såmivuorasolbmot galget beassat
våikkuhit Såmedikki vuorrasiidpolitihkkii
ie2aseteavttuid mielde. Vuorrasiidråddi lea Såmediggerådi
råddeaddiorgåna, muhto såhttå maid loktetå§"-Siid maid ieS"håliida. Såmedikki vuorrasiidrådis lea
mihttomearri låh‘dit dili vai såmi årbevirolaS" måhttu mannå månåide ja noraide.Vuorrasiidråddi
håliida
oktavuoda ståhtaseniorrådiin, fylkkasuohkaniiguin ja suohkaniiguin såmi åssanguovIluin, ja maid
suohkaniiguin olggobealde såmelåga håldda§anguovIlu.
Såmedikki vuorrasiidråddi doallå -6oahkkimiid miehtå riika såvaldagaid ja dårbbu mielde. Såmedikki
vuorrasiidråddi ovddasta såmi vuorasolbmuid sisriikkadåsis ja interna§unåla dåsis.
Såmediggi nammadiiäuowova§ lahtuid Såmedikki vuorrasiidråddåi 2014 guovvamånus 31.12.2017:
Inga Karlsen Divtasvuotna
Kåre Eriksen, Omasvuotna,
Møtesekretærer:

sadjås:Berit Anna Gaup, Åltå.
sadjås: Morten Danielsen
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Jonhild Joma Trones Namskogan,
Berit Ellen Nikkinen Varsi, Kårååjohka,
Hånssa Jon-Ovla, Deatnu ,

Snoasa
sadjås: Synnøve Brevik
Slemmestad.
sadjås: Kristine J Eira,
Guovdageaidnu
sadjås:Idar Reinås,Evenåååi
/ Ingolf Kvandahl, Bålat

Vuorrasiidrådi mandåhtta:
Vuorrasiidråddi bovdejuvvo buktit cealkåmuåaid diedåhusaide,
fågasurggiin maid såmediggeråddi plåne råhkadit.
Vuorrasiidråddi

plånaide ja åilgehusaide ieågudet

såhttå ieå maid loktet åååiid Såmediggeråddåi

Jus vuorrasiidråddi håliida buktit åååiid earåide go såmediggeråddåi, de dat galgå dåhpåhuvvat
dainna leagiin ahte åielgasit boahtå ovdan ahte dåt lea vuorrasiidrådi cealkåmuå.
Såmedikki hålddahus oassålastååoahkkimis ja lea åålli.
Såmedikki vuorrasiidråddi bidjå dås ovdan vuorrasiidrådi progråmma 2014 - 2017 mas
åalmmustahttå dårbbuid ja såmi vuorrasiid eallineavttuid sihke suohkan, guovIulaå ja riikadåsis.
Åååi lea ovddit åoahkkimis meannuduvvon. Das lei åuovvovaåmearrådus ja vuoruheaomi. Maid Saken
ble behandlet påforrige møte med følgende vedtak og prioritering.
Fåddå
Doaibma
Ovddas
våstådus
Vealaheapmi agi vuodul.

Servodaga ovdåneapmi
ååjeha ahte vuorasolbmot
- vuorasolbmuid oassålastin olgguåtuvvojitmångga
våikkuheapmi
dåfus, sihke bargoeallimis,
politihkas ja servodagas
obbalaååat. Våsihusat ja
logut ååjehit ahte
vuoraslobmuid doaimmat
unnot go sii leat 60 jagi
'.n.v.

Vuorasolbmot dat hukseje dån IK / BNV
riikka headis ja nealggis
dåssffiii go lea valljivuohta, ja
dan dihte ferte dat maid sii leat
muosihan eambbo
deattuhuvvot. Buot politihkalaå
bellodagat fertejit vuoruhit
såmi vuorasolbmuid båjas sin
vålgalisttuin. Såmi
vuorasolbmuin lea årbevirolaå
måhttu ja ferte låhååitnu ahte
dan såhttå fievrredit månåide /
nuorade feara makkår
doaimmaid bokte.
Buot suohkanat gos såmit
åsset fertejit Iåhåöit
dilåIaåvuoda vuorasolbmuide
oahppat IKT vai o22ot diedu
servodaga ovdåneamis mas
såhttå leat buorre våikkuhus
dearvvaåvuhtii.

Ferte oa22ut
vuorrasitsåpmelaååaid
månåidgårddiide, skuvIlaide
giellamielbargin ja såmi
girjebussiide måinnasteaddjin
'.n.v.
GeavaheaddjiNorga
leat rudat

Møtesekretærer:

mas eai

KE
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Vuorrasat/ demeansaplåna
såmi geavaheddjiide
suohkanis, regiovnnas ja
riikkadåsis.

IPK/ IK

Stuorit bero§tupmi
suohkana
biepmoråhkadeami ja
uohkima vuorasolbmuide.
Kampanjeriikkadåsis buori
'a rievttes biepmu birra
vuorasnuvvon- beivviin
.

IK

Teknihkala§veahkkeneavvu
Giella
Kultuvra
Ovttasdoaibman-

reforbma

IK

MoIssaevttola§ dålkasat
dålkkodanvuogit/ vierut

IK

MåoggakuItuvrrat

IK

ipmårdus

ohtti aktivitevra
Såmi dearvva§vuoda - ja
sosiålabålvaIusat

Ile
IK /JJ / BNV

Dulkon
Ovddasmora§ eallima
loahpageahåen

BNV

Orrunbåiki

IPK

Easttadit
gahö'ôanlihkohisvuodaid

KE

Vuorasolbmuid oassålastin
•a våikkuhanvejola§vuohta
Diehtojuohkin ja
gulahallanteknologiija

KE

Geainna galgå vuorrasiidråddi ovttasbargat?
SUPU
FyIkkavuorrasiidrådiiguin
Ståhta seniorrådiin
suohkaniiguin gos såmit åsset
- FyIkkaiguin

vedtak
Handlingsplan
Møtesekretærer:
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Eldre samer må engasjeres til
barnehager, skoler som språk
medarbeidere, og til samiske
bokbusser for eventyrfortellere
osv.
orbrukerNorge uten
kontanter

KE

Eldre / demensplan for
samiske brukere,
kommunalt, regionalt og
nasjonalt

IPK/ IK

Større fokus
påkommunenes
ilberedning og distribusjon
av mattilbud til eldre.
Nasjonal kampanje for godt
og riktig kosthold i eldre år
Tekniske hjelpemidler.

IK

Språk
Kultur
Samhandlingsreformen

IK

Iternativ medisin helbredelsestradisjoner

IK

Flerkulturell forståelse

IK

mbulerende aktivitør
Samiske helse ogsosialtjenester

Ile
IK /JJ / BNV

- tolking
omsorg ved livets slutt

BNV

Bolig

IPK

Forebygging av fallulykker

KE

Eldres deltakelse og
innflytelse
Informasjon og
kommunikasjonsteknologi

Hvem skal eldrerådet samarbeide
- SUPU
Møtesekretærer:

KE

med?
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- Fylkeseldrerådene
- Statens seniorråd
Kommuner med samisk bosetning
Fylkene

006/15

: HANDLINGSPLAN FOR ØKT TILGJENGELIGHET

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 006/15:
A§§i maniduvvo boahtte bbahkkimii. A§§i biddjo såmedikki vuorrasiidrådi doaibmaplånas -duoggå
"orrunvisti" vuollåi
Saken utsettes til neste møte. Saken samordnes med handlingsplan for Sametingets eldreråd
påavsnitt bolig.

007/15

: REHABILITERING FOR ELDRE

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR 007/15:
Stikkord: aktiviteter.
På institusjoner må en sørge for at samiske eldre kjenner seg igjen i omgivelsene.
Aktiviteter knyttet årstider og høytider på deres premisser er viktig. F.eks.
- Skjæring av sennagress og bearbeide det ferdig til bruk.
- Bærplukking
Dra til slaktegjerdet under reinslakting. Være med
påkalvemerking osv.
Være med på fisketurer.
Utøve duodje på forskjellige måter
Dessuten andre aktiviteter samiske eldre er vant med fra
tidligere, feks primærnæringer.
I institusjoner kan de ogsådelta påforskjellige aktiviteter i samisk kunst, med mere.
Under forutsetning av samisk aktivitør blir dette med på å styrke både språket, identiteten og for ikke
åsnakke om trivselen.
Hjemmeboende må få samme tilbud etter som det passer både for brukeren og tjenesteyteren. Ved
felles planlegging vil det sikkert bli enighet om opplegget.
Møtesekretærer:
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Rehabilitering.
Hverdagsrehabilitering kan være så mangt men alltid blir det spørsmål om ressurser i helsetjenester.
Rehabilitering kan være såenkelt som en rusletur i en lang korridor.
Få eldre opp av stolen og gåut, bruke trapper der det er mulig.
Husmoraktiviteter, fellestrim av ymse slag etter de eldres funksjonsnivåog helse. Bading i basseng der
det finns. Gruppeaktiviteter som veksler mellom sang, innspillet musikk og bevegelse. Sansehager
med de aktiviteter som kan oppleves der er helt topp for de eldre. (sansestimulering).
For å ha en plass å gjøre aktiviteter, trenger vi en møte -og samlingsplass, et sted hvor forskjellige
aktiviteter kan utføres og hvor eldre, barn og unge kan samles.Det er viktig at kommuner sammen
med frivillige oppretter møteplasser.
Rehabilitering etter sykdomsperioder er selvskrevne aktiviteter.
Sør - Varanger kommunens hverdagsrehabiliterings motto: å gå fra «hva kan jeg hjelpe deg med» til «
hva er viktige aktiviteter i ditt liv» Det er et flott utgangspunkt for brukermedvirkning. All ære for det!
Samiske brukere som føler at de språklig og identitetsmessig faller mellom minst to kulturer, kan for
helsepersonell bli vanskelig å forholde seg til uten å kjenne til kulturen i det aktuelle området.
For å oppfylle målsettingen om mestring med sikte på selvstendighet og økt livskvalitet hos samiske
brukere, må rehabiliteringsopplegget
ta mere hensyn til og å søke kunnskap om det samiske
kulturelle og språklige forhold. Mental rehabilitering etter fornorskningsprosessen
kommer påsikt.
Evttohus ovttajienalaWat dohkkehuwon oktan lasåhusaiguin.
Forslaget enstemmig vedtatt med tilleggene.

008/15

: SAMARBEID MED FYLKESELDRERÅDENE

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 008/15:
Såmedikki vuorrasiidråddi åigu ovttasbargat fylkkavuorrasiidrådiiguin
Finnmårkkus, Romssas,
Nordlånddas, Davvi - Trøndelågas ja Lulli - Trøndelågas. Vuorrasiidråddi sådde cealkåmu§a
fylkkavuorrasiidrådiidedain
fylkkain.
Såmedikki vuorrasiidrådis galgåmaid ovttasbargu Statens seniorrådiin.

Sametingets eldreråd skal ha samarbeid med fylkeseldrerådene i Finnmark, Troms, Nordland, Nord Trøndelag og Sør - Trøndelag. Det sendes en henvendelse til de fylkeseldrerådene.
Sametingets eldreråd skal også ha samarbeid med Statens seniorråd.

009/15

: SAMHANDLINGSREFORMEN I SAMISK PERSPEKTIV

Møtesekretærer:
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Legge til rette for likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen uansett bosetning.
Forebyggende arbeid og riktig individuell behandling i førstelinjelinjetjenester.
Ikke sette bruker gruppene mot hverandre (konkurransetilstander).
De unge såvel som de eldre må få
behandling etter deres behov og på sine egne premisser.
Lovfest psykiske helsetjenester i kommunene både for gamle og unge/barn. Spesielt med tanke på
alderspsykiatri.
Pasientrettighetsloven § 3-9 Brukerstyrt personlig assistanse. Brukere av helsetjenestene må selv ha
rett til å velge personlig assistent, det er spesielt viktig for eldre samer at de får selv velge hvem de
ønsker skal bistå dem med hjelp og råd i ulike situasjoner.
Likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen er først og fremst gjensidig forståelig
kommunikasjon mellom brukere og tjenesteytere.
Norsk helsevesenet må bestrebe etter å ta innover seg urbefolkningsperspektivet
ved å anerkjenne
deres eksistens. Kulturkompetanse/forståelse
og språk er stikkord som man må være en
hovedmålsetting.
Samhandlingsreformen setter krav om mer systematisk organisering av brukermedvirkning. I
planleggingen er det et hovedtrekk som det må taes stort hensyn til. Det er behov for å understøtte
brukernes evne til åevne egen helse Det kan bare gjøres ved at brukerne/pasienter
selv deltar aktivt.
Klagemulighet med overprøving og kommunalt selvstyre. Pasientrettighetsloven § 7-6.
Klageinstansen må ikke svekkes slik at rettsikkerheten blir svekket ved tildeling av helse - og
sosialtjenester enn av andre grunnleggende helsetjenester. Foreslåtte lovendringer svekker brukernes
rettigheter til fordel for kommunalt selvstyre og motarbeider målet for likeverdig deltakelse også for
den samiske befolkningen.
Uttalelsen sendes Sametingsrådet.

010/15

: UTFORDRINGER I FHT FØRERPRØVENFOR SAMISKTALENDE ELDRE

10.03.2015

Vuorrasiidråddi

- Eldrerådet

VR - 010/15:
Berit N Varsi ja Kåre Eriksen råhkadeaba cealkåmu-Sa
vuorrasiidrådis ja dat såddejuvvo:
Såmediggeråddåi
Vuorrasiidrådiin dain 5 davimus fylkkain
FyIkkadoaktåriin dain 5 fylkkain
Ståhta seniorråddåi
Ja mediai

ja dat -Saddåcealkåmu§ Såmedikki

Forslag til vedtak
Berit N Varsi ja Kåre Eriksen syr sammen en uttalelse om saken og som da blir uttalelse fra
Sametingets eldreråd og som sendes til:
Sametingsrådet
eldrerådene i kommuner i de 5 nordligste fylker
Fylkeslegene i de 5 fylkene
Statens seniorråd
og omfordele den til media

Møtesekretærer:
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011/15

: ÅRSMELDING FOR SAMETINGETS ELDRERÅD

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 011/15:
Vedtak
Sametingets eldreråd vedtar årsmeldinga med følgende tillegg:
De to varamedlemmene blir personlige varamedlemmer
Mea rrådus:
Såmeclikki vuorrasiidråddi
per§uvnnaIa'S lahtut

012/15

dohkkeha jahkediedåhusa

-6uovvova'Slasåhusain: dat odda vårrelahtud

leat

: NESTE MØTE

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 012/15:
Boahtte öoahkkin Såmedikki vuorrasiidrådis S'addå Rørosas geassemånu 16. ja 17.b 2015.
Neste møte i Sametingets eldreråd blir på Røros 16. -17. juni 2015.

013/15

: MØTE MED SUPU

Møtesekretærer:
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10.03.2015

Vuorrasiidrådcli - Eldrerådet

VR - 013/15:
Boahtte &)ahkkimis Såmedikki vuorrasiidrådis Rørosas geassemånus bivdit mii maid åoahkkima
SåNuL.
Det legges opp til møte med SUPU på neste møte i eldrerådet på Rørosi juni.

014/15

: INNSPILL TIL SAMETINGETS ØVRIGE REDEGJØRELSEROG MELDINGER

10.03.2015

Vuorrasiidråddi - Eldrerådet

VR - 014/15:
Ingolf Kvandahl råhkada cealkåmu§a såmediggediedåhussii dutkama ja alit oahpu birra;
Dutkan såmi dålkodanårbevieruin. Såmi dålkodanårbevierut eai leat viidåset mannan våhnemiin
månåide. Dåruiduhttin ja dat ahte lei suddu atnit noaidegoansttaid. Såmedikki vuorrasiidråddi
åv22-uhaeanet dutkama dån birra.

Ingolf Kvandahl utarbeider innspill til Sametingets meldingen om forskning og høyere utdanning
Forskning på samisk "leser"tradisjoner. Samisk lesertradisjon er ikke videreført fra foreldre til barn.
Fornorskningsprosessen og at det var syndig å drive med "trolldomskunster". Sametingetseldreråd
oppfordrer til mer forskning om dette.

Møtesekretærer:
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Helsedirektoratet
LE:v
Kommuner etter liste

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

14/10386-29
Kirsten Petersen
30.06.2015

Omsorgstjenesten —invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering
På vegne av Høyre- og FrP-regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke
om å delta i en forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering
av omsorgstjenester.
Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i
omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren.
Formålet med forsøksordningen er å sikre at de elders behov dekkes på en bedre
måte enn i dag og sikre et mer likeverdig tilbud på tvers av kommunene for alle
tjenestemottakere.
De kommuner som blir med i prosjektet får mulighet til å påvirke morgendagens
omsorgstjenester, og å bidra til å skape økt likhet og bedre kvalitet i tildeling av
omsorgstjenester. Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og brukergrupper.
I forsøket skal det prøves ut om statlige tildelingskriterier og statlig satte
budsjettrammer gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser, og riktigere
behovsdekning. Forsøket skal gjennomføres i 20 norske kommuner og vare i tre år fra
og med 01.05.16. Forsøket skal evalueres.
To ulike modeller skal prøves ut:
Modell A
Kommuner innenfor modell A skal tildele tjenester etter statlige tildelingskriterier, statlig
finansiering og prismodell. Det gis et inntektspåslag tilsvarende 4 % av netto
driftsutgifter til omsorgstjenester, begrenset oppad til 25 mill, kroner per år for en enkelt
kommune. Kommuner som deltar må ha organisert tildeling av omsorgstjenester som
en egen funksjon. Forsøket omfatter kun tildelingen av tjenester, og ikke
tjenesteproduksjonen.

Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester
Avdeling omsorgstjenester
Kirsten Petersen, tlf.: 24163188
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Kommunen må tilrettelegge for å kunne kjøpe tjenester fra andre leverandører
hvis tjenesten ikke kan leveres av kommunen selv.
Deltagende kommuner må fra 15. januar 2016 kunne inngå i et tett samarbeid
om forsøksordningen med Helsedirektoratet.
Det utarbeides et eget søknadsskjema som må fylles ut, se www.helsedir.no/sio
Søknadsfrist er 1. desember 2015.
Det kan påregnes at valg av deltagende kommuner er foretatt innen 15. januar 2016.
Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Kirsten Petersen, tlf: + 47 810 20 050, eller
sio helsedir.no

Vennlig hilsen
Anette Mjelde e.f.
Fungerende divisjonsdirektør
Michael Christian Kaurin
Fungerende avdelingsdirektør
Dokumentet er godkjent elektronisk

Vedlegg:

Forsøksordning med Statlig finansiering av omsorgstjenesten. Rammer
for forsøket og søknadsprosess.

Kopi:
Landets fylkesmenn
Kommunenes Sentralforbund (KS)
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Marit Blekastad
Fra:
Sendt:
Til:

Emne:
Vedlegg:

k

Ågot Hammari
31. august 2015 15:29
Kirsti Jensen; Anne Marit Bygdnes; Ann-Harieth Stien; Heidi Mørk; Heidi
Thune; Laila Hjalte; Lisbeth Haugland; Mariann Slåttnes; Marit Bakkeid; Marit
Blekastad; Randi Ness Pedersen; Thomas Bakkeid; Tore Hartviksen; Vera
Johnsen
Vold og overgrep mot eldre
Til alle som jobber med eldre i kommunen.pdf

Agot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Kvæfjord kommune
Tif 770 23343 mob 95089863
e-postadr. a ot.hammari
kvaford.kommune.no
Fra: Postmottak
Sendt: 31. august 2015 07:30
Til: Ågot Hammari
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Fra: Vern for eldre [mailto:vern-for-eldre
hel.oslo.kommune.no]
Sendt: 28. august 2015 10:41
Til: 'post@beiarn.kommune.no';
'postmottak@holmestrand.kommune.no';
'postmottak@arendal.kommune.no';
'postmottak@osen.kommune.no';
'postmottak@askoy.kommune.no';
'vikna@vikna.kommune.no';
'postmottak@nordreisa.kommune.no';
'postmottak@lindesnes.kommune.nol;
'postmottak@hammerfest.kommune.no';
'tenestetorget@vinje.kommune.no';
'postmottak@inderoy.kommune.no';
'postmottak@rendalen.kommune.no';
'postmottak@klabu.kommune.no';
'postmottak@ulvik.kommune.no';
'postmottak@hamar.kommune.no';
'postmottak@askim.kommune.no';
'post@nord-fron.kommune.no';
'postmottak@oyer.kommune.nol;
Ikommunetorget@gran.kommune.nd;
Tservicetorget@sarpsborg.com';
'postmottak@meloy.kommune.nor;
'postmottak@levanger.kommune.nd;
'postmottak@frogn.kommune.no';
'postmottak@luster.kommune.no';
'post@rindal.kommune.no';
'post@lunner.kommune.no';
'postmottak@gjesdal.kommune.no';
'postmottak@ullensvang.herad.no';
'postmottak@malvik.kommune.no';
'postmottak@masoy.kommune.no';
'servicetorget@kongsberg.kommune.no';
'post@ballangen.kommune.no';
'post@farsund.kommune.no';
'postmottak@sel.kommune.no';
'post@oystre-slidre.kommune.nol;
'postmottak@skodje.kommune.no';
'postmottak@time.kommune.no';
'postmottak@tromso.kommune.no';
'postmottak@lorenskog.kommune.nd;
'postmottak@midsund.kommune.no';
'postmottak@lenvik.kommune.no';
'postmottak@os.kommune.no';
'postmottak@nesna.kommune.no';
'post@vestre-toten.kommune.no';
'post@gjemnes.kommune.no';
'postmottak@moskenes.kommune.no';
'firmapost@etne.kommune.no';
'postmottak@torsken.kommune.no';
'post@laerdakkommune.no';
'postmottak@steigen.kommune.no';
'postmottak@sande-ve.kommune.nd;
'postmottak@drangedal.kommune.no';
'postmottak@rakkestad.kommune.nd;
'postmottak@sor-varanger.kommune.nd;
'postmottak@gaular.kommune.nd;
'adm@samnanger.kommune.no';
'postmottak@fedje.kommune.nd;
'post@leka.kommune.no';
'fitjar@fitjar.kommune.no';
'tenestetorget@flora.kommune.no';
'post@siljan.kommune.no';
'postmottak@gratangen.kommune.no';
'post@flekkefjord.kommune.no';
'postmottak@hemsedal.kommune.no';
'postmottak@voss.kommune.no';
'postmottak@notodden.kommune.no';
'servicetorget@enebakk.kommune.no';
'postmottak@namsos.kommune.no';
'postmottak@oksnes.kommune.no';
'postmottak@sorreisa.kommune.no';
'servicekontoret@sandnes.kommune.no';
'postmottak@harstad.kommune.no';
'servicekontoret@nannestad.kommune.no';
Ines.servicetorg@nesak.kommune.nd; 'postmottak@kafjord.kommune.nd;
'post@donna.kommune.nol;
'postmottak@sauherad.kommune.nd;
'postmottak@sogne.kommune.nd;
'post@orskog.kommune.no';
'postmottak@horten.kommune.nd;
'postmottak@meldal.kommune.no';
'post@lom.kommune.nol;
'postmottak@overhalla.kommune.no';
'postmottak@hoyanger.kommune.no';
'post@grane.kommune.nd;
'post@norddal.kommune.no';
'epost@sondre-land.kommune.no';
'postmottak@alvdal.kommune.no';

'postmottak@hurum.kommune.no';
'postmottak@loppa.kommune.no';
'servicetorget@randaberg.kommune.no';
'postmottak@larvik.kommune.no';
'postmottak@forde.kommune.no';
'postmottak@andoy.kommune.no';
'post@halsa.kommune.no';
'postmottak@sor-fron.kommune.no';
'postmottak@eide.kommune.no';
'servicetorget@vennesla.kommune.no';
'post@eigersund.kommune.no';
'post@grue.kommune.no';
'postmottak@salangen.kommune.no';
'servicekontoret@kvalsund.kommune.no';
'post@tjeldsund.kommune.no';
'post@kvinesdakkommune.no';
'servicesenteret@skien.kommune.no';
'post@boe.kommune.no';
'post@marker.kommune.no';
'postkasse@verran.kommune.no';
'postmottak@bomlo.kommune.no';
'nak@nord-aurdal.kommune.no';
'post@skjervoy.kommune.no';
'servicetorget@haram.kommune.no';
'postmottak@ostre-toten.kommune.no';
'postmottak@rollag.kommune.no';
'postmottak@berlevag.kommune.no';
'post@bokn.kommune.no';
'postmottak@hyllestad.kommune.no';
'post@aukra.kommune.no';
'postmottak@nittedakkommune.no';
'postmottak@strand.kommune.no';
'postmottak@frosta.kommune.no';
'postmottak@bronnoy.kommune.no';
'postmottak@eidskog.kommune.no';
'postmottak@valer-of.kommune.no';
'postmottak@tokke.kommune.no';
'post@lyngdal.kommune.no';
'postmottak@leikanger.kommune.no';
'postkasse@fusa.kommune.no';
'postkasse@vega.kommune.no';
'postmottak@stordal.kommune.no';
'servicekontor@kristiansund.kommune.no';
'postmottak@bykle.kommune.no';
'postmottak@royrvik.kommune.no';
'postmottak@hjartdal.kommune.no';
'post@ha.kommune.no'; 'postmottak@ralingen.kommune.no';
'postmottak@trysikkommune.no';
'postmottak@stokke.kommune.no';
'postmottak@balestrand.kommune.no';
Postmottak;
'postmottak@tysfjord.kommune.no';
'post@vagsoy.kommune.no';
'postmottak@nesseby.kommune.no';
'postmottak@tydal.kommune.no';
'post@stange.kommune.no';
'post@averoy.kommune.no';
'post@kviteseid.kommune.no';
'postmottak@vestvagoy.kommune.no';
Info@nissedakkommune.no';
'post@finnoy.kommune.no';
'postmottak@snillfjord.kommune.no';
'postmottak@fjell.kommune.no';
'postkasse@rost.kommune.no';
'post@kragero.kommune.no';
'post@storfjord.kommune.no';
'post@selje.kommune.no';
'postmottak@bjerkreim.kommune.no';
'post@aurland.kommune.no';
'postmottak@nord'postmottak@skaun.kommune.no';
'post@hattfjelldal.kommune.no';
'epost@sola.kommune.no';
'post@sigdakkommune.no';
'post@giske.kommune.no';
odakkommune.no'; 'post@heroy-no.kommune.no';
'servicetorg@vefsn.kommune.no';
'postmottak@mosvik.kommune.no';
'postmottak@karlsoy.kommune.no';
'postmottak@romskog.kommune.no';
'servicetorget@gausdal.kommune.no';
'post@skanland.kommune.no';
'servicetorget@alesund.kommune.no';
'postmottak@sveio.kommune.no';
'postmottak@hemne.kommune.no';
'postmottak@tonsberg.kommune.no';
'postmottak@modalen.kommune.no';
'postmottak@froya.kommune.no';
'postmottak@dovre.kommune.no';
'postmottak@hadsel.kommune.no';
'postmottak@vanylven.kommune.no';
'post@alstahaug.kommune.no';
'post@gloppen.kommune.no';
'postmottak@naustdal.kommune.no';
'postmottak@hol.kommune.no';
'postmottak@trogstad.kommune.no';
'postmottak@vestnes.kommune.no';
'e'post@asnes.kommune.no';
'postmottak@austevoll.kommune.no';
'postmottak@notteroy.kommune.no';
'postmottak@vadso.kommune.no';
'postmottak@suldal.kommune.no';
post@kautokeino.kommune.no';
'kundetorg@tysver.kommune.no';
'servicetorget@lillehammer.kommune.no';
'postmottak@risor.kommune.no';
'post@sunndal.kommune.no';
'sentraladm@sandefjord.kommune.no';
'servicetorget@as.kommune.no';
'postmottak@birkenes.kommune.no';
'postmottak@amot.kommune.no';
'postmottak@ringsaker.kommune.no';
'postmottak@stryn.kommune.no';
'post@oppdal.kommune.no';
'post@valle.kommune.no';
'postmottak@jolster.kommune.no';
'post@masfjorden.kommune.no';
'postmottak@ski.kommune.no';
'post@hobol.kommune.no';
'post@forsand.kommune.no';
'postmottak@evenes.kommune.no';
'postmottak@jevnaker.kommune.no';
'servicetorget@sykkylven.kommune.no';
'postmottak@bodo.kommune.no';
'postmottak@songdalen.kommune.no';
'postmottak@ullensaker.kommune.no';
'postmottak@flaa.kommune.no';
Tellespost@mandal.kommune.no';
'post@aremark.kommune.no';
'postmottak@fosnes.kommune.no';
'postmottak@berg.kommune.no';
'postmottak@os-ho.kommune.no';
'postmottak@lindas.kommune.no';
'postmottak@fauske.kommune.no';
'postmottak@sokndal.kommune.no';
'postmottak@klepp.kommune.no';
'postmottak@sund.kommune.no';
'postmottak@nordre-land.kommune.no';
'postmottak@tingvoll.kommune.no';
'postmottak@hitra.kommune.no';
'postmottak@volda.kommune.no';
'info@audnedal.kommune.no';
'postmottak@ringerike.kommune.no';
'postmottak@amli.kommune.no';
'servicetorg@modum.kommune.no';
'post@roan.kommune.no';
'postmottak@namdalseid.kommune.no';
'postmottak@vindafjord.kommune.no';
'servicetorg@karmoy.kommune.no';
'post@froland.kommune.no';
'post@tinn.kommune.no';
'postmottak@gjerstad.kommune.no';
'post@vik.kommune.no';
'postmottak@gjovik.kommune.no';
'postmottak@lier.kommune.no';
'post@vestre-slidre.kommune.no';
'post@moss.kommune.no';
'postmottak@rennebu.kommune.no';
'postmottak@meraker.kommune.no';
'postmottak@orkdal.kommune.no';
'postmottak@tranoy.kommune.no';
'post@seljord.kommune.no';
'servicetorget@aal.kommune.no';
'postmottak@lesja.kommune.no';
'postmottak@lodingen.kommune.no';
'postmottak@midtre-gauldakkommune.no';
'postmottak@luroy.kommune.no';
lpostmottak@hasvik.kommune.no';
'postmottak@gol.kommune.no';
'post@loten.kommune.no';
'postmottak@nordkapp.kommune.no';
'postmottak@afjord.kommune.no';
'postmottak@elverum.kommune.no';
'postmottak@trondheim.kommune.no';
'postmottak@flatanger.kommune.no';
'post@asker.kommune.no';
'postmottak@bardu.kommune.no';
'postmottak@vardo.kommune.no';
'servicetorget@kongsvinger.kommune.no';
'postmottak@leirfjord.kommune.no';
'postmottak@malselv.kommune.no';
'postmottak@hvaler.kommune.no';
'post@nesodden.kommune.no';
'postmottak@flesberg.kommune.no';
'postmottak@oygarden.kommune.no';
'post@lyngen.kommune.no';
'postmottak@tolga.kommune.no';
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'postmottak@engerdakkommune.no'; 'postmottak@ulstein.kommune.no'; 'post@balsfjord.kommune.no';
'postmottak@lund.kommune.no'; 'post@rennesoy.kommune.not; 'postmottak@radoy.kommune.no';
'post@sandoy.kommune.no'; 'post.servicetorget@drammen.kommune.no'; 'post@leksvik.kommune.no';
'postmottak@hurdal.kommune.no'; 'postmottak@tvedestrand.kommune.no'; 'sande.kommune@sandemr.kommune.no'; 'postmottak@melhus.kommune.no'; 'postmottak@sorum.kommune.no';
'postmottak@sogndakkommune.no'; 'post@stord.kommune.no'; 'postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no';
'postmottak@vaaler-he.kommune.no'; 'postmottak@granvin.kommune.no'; 'postmottak@hemnes.kommune.no';
'postmottak@molde.kommune.no'; 'postmottak@rauma.kommune.no'; 'post@lardal.kommune.no';
'post@bremanger.kommune.nd; 'postmottak@varoy.kommune.no'; 'post@eid.kommune.no';
'post@somna.kommune.no'; 'e.postkasse@andebu.kommune.no';'postmottak@fyresdal.kommune.no';
'servicetorget@rana.kommune.no'; 'postmottak@eidfjord.kommune.no'; 'postmottak@namsskogan.kommune.no';
'postmottak@hamaroy.kommune.no'; 'post@sauda.kommune.no'; 'postmottak@saltdal.kommune.no';
'postmottak@orland.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no'; 'postmottak@askvoll.kommune.no';
'postmottak@sor-aurdal.kommune.no'; 'post@hornindal.kommune.no'; 'postmottak@gamvik.kommune.no';
'postmottak@meland.kommune.no'; 'info@steinkjer.kommune.no'; 'postmottak@tana.kommune.no';
'postmottak@gjerdrum.kommune.no'; 'servicesenteret@porsgrunn.kommune.no'; 'post@osteroy.kommune.no';
'postmottak@gulen.kommune.no'; 'postmottak@verdakkommune.no'; 'postmottak@innherred-samkommune.no';
'postmottak@nome.kommune.no'; 'postmottak@rygge.kommune.no'; 'servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no';
'postmottak@sor-odal.kommune.no'; 'postmottak@haegebostad.kommune.no'; 'post@eidsvoll.kommune.no';
'postmottak@kvam.kommune.no'; 'postmottak@etnedal.kommune.no'; 'postmottak@bo.kommune.no';
'post@stranda.kommune.no'; 'postmottak@orsta.kommune.no'; 'postmottak@porsanger.kommune.no';
'postmottak@hoylandetkommune.no'; 'postmottak@eidsberg.kommune.no'; 'post@sorfold.kommune.no';
'postmottak@lebesby.kommune.no'; 'post@austrheim.kommune.no'; 'postmottak@lokalstyre.no';
'postmottak@fet.kommune.no'; 'epost@odda.kommune.no'; 'postmottak@nesset.kommune.no';
'postmottak@hareid.kommune.no'; 'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@aure.kommune.no';
'post@kvanangen.kommune.no'; 'post@tjome.kommune.no'; 'postmottak@rodoy.kommune.no';
'postmottak@batsfjord.kommune.no'; 'service@marnardakkommune.no'; 'postmottak@tynsetkommune.no';
'post@kvinnherad.kommune.no'; 'servicetorget@spydeberg.kommune.no'; 'postmottak@vaga.kommune.no';
'postmottak@grong.kommune.no'; 'postmottak@flakstad.kommune.no'; 'postmottak@stor-elvdal.kommune.no';
'post@vegarshei.kommune.no'; 'postmottak@nes-bu.kommune.no'; 'post@tysnes.kommune.no';
Info@baerum.kommune.no'; 'postmottak@smola.kommune.no'; 'postmottak@stavanger.kommune.no';
'post@skjaak.kommune.no'; 'skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no';'postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no';
'post@rade.kommune.no'; 'krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no'; 'postmottak@hjelmeland.kommune.no';
'postmottak@skiptvet.kommune.no'; 'kommunehuset@kvitsoy.kommune.no';
'postmottak@kristiansand.kommune.no'; 'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@ahk.no';
'post@bygland.kommune.no'; 'post@ringebu.kommune.no'; 'postmottak@roros.kommune.no';
'post@vestby.kommune.no'; 'servicetorg@royken.kommune.no'; 'postmottak@stjordal.kommune.no';
'post@vang.kommune.no'; 'publikumskontoret@hole.komniune.no'; 'post@surnadal.kommune.no';
'servicetorg@vagan.kommune.no'; 'post@e-h.kommune.no'; 'post@jondal.kommune.no';
'post@vaksdal.kommune.no'; 'postmottak@hof.kommune.no'; 'post@vevelstad.kommune.no';
'postmottak@haugesund.kommune.no'; 'postmottak@bamble.kommune.no'; 'post@utsira.kommune.no';
'postmottak@frana.kommune.no'; 'servicetorget@fredrikstad.kommune.no'; 'postmottak@heroy.kommune.no';
'oss@grimstad.kommune.no'; 'postmottak@gildeskal.kommune.no'; 'post@sirdakkommune.no';
'postmottak@karasjok.kommune.no'; 'postmottak@selbu.kommune.no'; 'postmottak@iveland.kommune.no';
'postmottak@bjugn.kommune.no'; 'postmottak@re.kommune.no'; 'postmottak@snasa.kommune.no';
'postmottak@lierne.kommune.no'; 'service@tonsberg.kommune.no'; 'postmottak@alta.kommune.no';
'postmottak@halden.kommune.no'; 'postmottak@bindal.kommune.no'; 'post@trana.kommune.no';
'postmottak@oppegard.kommune.no'; 'postmottak@lillesand.kommune.no'; 'post@solund.kommune.no';
'info.avd@bergen.kommune.no'; 'post@sula.kommune.no'; 'post@nedre-eiker.kommune.no';
'postmottak@agdenes.kommune.no'; 'info@aseral.kommune.no'; 'postmottak@sortland.kommune.no';
'epost@holtalen.kommune.no'; 'postmottak@folldal.kommune.no'; 'postmottak@naroy.kommune.no';
'postmottak@narvik.kommune.no'; 'postmottak@ardal.kommune.no'; 'postmottak@rissa.kommune.no';
'postmottak@svelvik.kommune.no'; Postmottak Bydel Alna; BBJPostmottak; Postmottak Bydel Frogner; Postmottak
ADM; Postmottak Grorud; POSTMOTTAKBGA; Postmottak; Postmottak; POSTMOTTAK;Postmottak BSH;
POSTMOTTAKBydel Stovner; Postmottak; BUN-Postmottak; BVA-Postmottak; Postmottak Bydel Østensjø
Kopi: Stine Wågsås; Elin Johansen; Gyri Scheie; Kristin By Adeler
Emne: Vold og overgrep mot eldre
Hei
Vær vennlig å videresend til den dette gjelder.
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Med vennlig

hilsen

Elen F. Bogstad
fagkonsulent
Vern for eldre
Avd for psykososiale
Helseetaten
Oslo kommune

tjenester

Mobil: 900 66 748
02 180
Sentralbord:

www.oslo.kommune.no
www.vernforeldre.no
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Oslo, 28.08.15

Til alle som jobber med eldre i kommunen
Overgrepssaken
vært forsøkt

som denne uken har blitt omtalt

voldtatt,

setter

Vern for eldre er en tjeneste
seksuelle

overgrep

Omsorgssvikt

oppgave

rettet

i media fra Sula kommune

som opplever

overgrep.

eller psykiske, fysiske og økonomiske

Det kan være

overgrep.

er også et overgrep.

område
i å formidle

Vern for eldre jobber
kontakttelefon

for eldre å snakke om at man har vært utsatt for overgrep.

hvor den eldre kan føle både skyld og skam.
at dette er en kjent problematikk,
med å forebygge

for personer

Vi oppfordrer kommunene

Hjelpeapparatet

vold og overgrep

mot eldre. Tjenesten

igjen til å sette temaet

på dagsorden,

www.vernforeldre.no

Stine Wågsås

Elen F. Bogstad

Avd. direktør

Fagkonsulent

Avd. for psykososialetjenester

Vern for eldre

Oslo kommune

driver en nasjonal

og vise til tilbudet:

hilsen

Helseetaten

en viktig

over 62 år som er utsatt for vold og overgrep.

ligger lenke til Vern for eldre sine nettsider:

Med vennlig

Dette er et
har derfor

og at det er hjelp å få.

Nasjonal kontakttelefon 800 30 196.
Vedlagt

hvor en eldre kvinne har

på vold mot eldre.

mot eldre mennesker

som i Sula kommune

Det kan være vanskelig
tabubelagt

igjen søkelyset

Vern for eldre

—

Kvæfjord kommune

Notat

Helse- og omsorgssjefen

Deres dato:
Deres ref:

Vår dato:
Vår ref:

04.09.2015
2010/390-0 / G20

Marit Blekastad
77023336

Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet
Bakgrunn for notatet er at det er bedt om en orientering om helse- og omsorgstjenestetilbudet i
Gullesfjordområdet etter oppslag i media. I forbindelse med en valgkampdebatt på Flesnes 6.8.15, ble det
fokusert på at det er store mangler ved helse- og omsorgstilbudet i vestre del av Kvæfjord kommune, den
såkalt Gullesfjordsiden.
I tabellen under vises kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester etter Helse- og
omsorgstjenesteloven (HOL), hvordan disse er organisert, hvor de blir gitt i Kvæfjord kommune, og
spesielt hvordan innbyggerne i Gullesfjord har tilgang til disse tjenestene.
HOL
§ 3-2 pkt 1.
Helsefremmende
og
forebyggende
tjenester

Type tjenester
a. Helsetjenester i
skoler

Kvæfjord kommune
På Borkenes, Flesnes
og Vik skoler samt Rå
vgs etter oppsatt plan
for skolehelsearbeid
samt kontortid

Gullesfjordområdet
På Flesnes skole
Beboere i indre Gullesfjord får
helsestasjons-, skolehelsetjeneste og
fysioterapi etter avtale med Lødingen,jfr « Avtale mellom Kvæfjord og
Lødingen..» signert 20.12.2011

b. Helsestasjonstjenester

Helsestasjon på
Borkenes

Innbyggerne i Ytre Gullesfjord benytter
helsestasjonen på Borkenes

Gis av egen fastlege
(se denne) og evt av
jordmor ( 20% stilling)
på helsestasjonen på
Borkenes,- jfr
samarbeidsavtale med
UNN Harstad
Legevakt hverdager
fram til kl 20 på
Borkenes legekontor,
deretter
interkommunal
legevakt i samarbeid
med Harstad og
Lødingen kommuner i
Harstad

Gis av egen fastlege (se denne) og av
jordmor ( 20% stilling) på
helsestasjonen på Borkenes,- jfr
samarbeidsavtale med UNN Harstad

§ 3-2 pkt 2.
Svangerskaps- og
barselomsorgstjenester
§ 3-2 pkt 3.
Hjelp ved
ulykker og
andre
akuttsituasjon
er

a. Legevakt
b. Heldøgns
medisinsk
akuttberedskap
c. Medisinsk
nødmeldetjene
ste

Legevakt hverdager fram til kl 20 på
Borkenes legekontor, deretter i
samarbeid med Harstad og Lødingen
kommuner i Harstad.
En del av pasientene fra Gullesfjord har
fastlege på Sortland eller i Lødingen, og
benytter også legevakta der. Derfor
legges pasienter fra Gullesfjord ofte inn
på Stokmarknes sykehus.
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§ 3-2 pkt 4.
utredning,
diagnostisering og
behandling,
herunder
fastlegeordning
§ 3-2 pkt 5.
sosial,
psykososial
og medisinsk
habilitering og
rehabilitering

§ 3-2 pkt 6.
Andre helseog omsorgstjenester

a. Helsetjenester i
hjemmet

b. personlig
assistanse,
herunder
praktisk bistand
og opplæring
og
støttekontakt

Fastlege etter fritt
valg,- de fleste
benytter Borkenes
legekontor eller har
fastlege i Harstad.

Fastlege etter fritt valg,- noen benytter
Borkenes legekontor, noen velger
fastlege på Sortland eller i Lødingen.

Fysio-, og ergoterapi
på lokalitetene på
Borkenes (Trastad), i
eget hjem eller som
institusjonsopphold på
Boas eller
Kvæfjordheimen
(Reiseavstand kan
være en begrensende
faktor ift antall
kontakter pr uke).
+ privatpraktiserende
fysioterapeut på
Borkenes

Fysio-, og ergoterapipå lokalitetene på
Borkenes (Trastad) i eget hjem i hele
kommunen eller som institusjonsopphold på Boas eller Kvæfjordheimen.
(Reiseavstand kan være en
begrensende faktor ift antall kontakter
pr uke).
+ privatpraktiserende fysioterapeut på
Borkenes

a. Sykepleietjenesten
betjener hele
kommunen fra
base på Borkenes,
samt Boas.

Ansatt hjelpepleier i 50% stilling bosatt
på Flesnes-sida ivaretar både
hjemmesykepleie og hjemmehjelpsoppdrag til daglig. Sykepleier fra
Borkenes reiser i tillegg ved behov, og
minst 1 g/uke. Ved stort behov leies det
inn ekstra ressurser, eks som
ekstrahjelp i engasjement. Dette kan
vare over år.

Indre Gullesfjord får fysioterapitjenester
i Lødingen- jfr samarbeidsavtale med
Lødingen kommune

Natt-tjenesten gir
tjenester på
institusjonene i
Borkenesområdet
og ambulerende
tjenester i åpen
omsorg.

Det er ikke tilgjengelig natt-tjeneste
på Flesnes-sida.

Rus- og
psykiatritjenesten
betjener hele
kommunen fra
base på Borkenes
på dagtid 5
dager/uke.

Rus- og psykiatritjenesten betjener hele
kommunen fra base på Borkenes på
dagtid 5 dager/uke.

b. Personlig
assistansesykepleietjenesten
inkl
hjemmehjelperne,
omsorgsgruppene.
Støttekontaktordningen etter

Se under pkt a. sykepleietjenesten
Det har vist seg noe utfordrende å få
tilsatt støttekontakter i Gullesfjordområdet. Dette kan f. eks løses ved at
fast ansatte som har rett til utvidet
stilling, tilbys støttekontaktoppdrag som
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egne avtaler. Også
privat brukerstyrt
tjeneste via Uloba
c.

c.

§ 3-5
Kommunens
ansvar for
øyeblikkelig
hjelp

plass i
institusjon,
herunder
sykehjem
d. og avlastningstiltak
Vedr døgnopphold for
pasienter med
behov for
øyeblikkelig
hjelp

§ 3-6
Omsorgslønn
§ 3-8
Brukerstyrt
personlig
assistanse
Trygghetsalarm

del av stillingene.

Kvæfjordheimen,
Husby sykehjem
og 4
korttidsplasser på
Boas
d. Avlastningsplasser
på Boas og
Kvæfjordheimen.
Avlastning for barn
og unge etter
individuell
vurdering
Interkommunalt
døgntilbud
øyeblikkelig hjelp
(KAD-tilbud) på
Helsehuset i
Harstad i
samarbeid med
Harstad, Lødingen
Tilbud til alle etter
søknad og individuell
vurdering
Tilbud til alle etter
søknad og individuell
vurdering

Det er ikke bemannede institusjonseller avlastningsplasser i Gullesfjord.
(Langvassbukt bo- og omsorgssenter er
leiligheter på linje med Boas og MiniBoas, og betjenes av
sykepleietjenesten etter individuelle
behov).

Koblet opp mot
vaktsentral, bistand fra
sykepleietjenesten/
natt-tjenesten

Koblet opp mot vaktsentral, bistand fra
sykepleietjenesten. Som ekstra
sikkerhet gjøres avtale med nabo ift
opprigning på sein kveld/ natt. Om akutt
behov benyttes legevakt.

Interkommunalt døgntilbud øyeblikkelig
hjelp (KAD-tilbud) på Helsehuset i
Harstad i samarbeid med Harstad

Tilbud til alle etter søknad og individuell
vurdering
Tilbud til alle etter søknad og individuell
vurdering

Litt om omsorgsboligene og tilbudet her:
Kommunen har tre omsorgsboliger for eldre; Boas, Mini-Boas og Langvassbukt. Ingen av disse er
heldøgnsbetjent. Hver enkelt beboer har egen husleiekontrakt, og enkeltvedtak med tjenester fra
sykepleietjenesten og natt-tjenesten etter individuell vurdering. I tillegg er både Husby bosenter,
Kveldro bosenter og Rødgården 7 B og 7C heldøgnsbemannet. Disse er i dag boliger for personer med
utviklingshemming, men vil også kunne benyttes av andre med behov for heldøgnsomsorg etter hvert
som antall brukere med utviklingshemming endres.
At Boas har 4 korttidsplasser, innebærer at det er betjening der hele døgnet,- men denne bemanningen
er rettet mot de fire institusjonsplassene. De andre beboerne får sine tjenester etter vedtak (selv om de
ansatte nok strekker seg langt,- og at det er «folk på huset» har bidratt til at mange av beboerne der
føler seg tryggere og blir boende lengre enn de gjorde tidligere før de søker sykehjemsplass).

Virksomhetens navn
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Ansattressurser som er tilknyttet/ benyttes i Gullesfjordområdet pr 10.8.15:
50% stilling hjemmehjelp/ hjelpepleier som er bosatt på Flesnes
20% sykepleier reiser minimum 1 dag/uke fra Borkenes. Ved behov utvides tilbudet fra Borkenes
Ca 10 % rus-psykiatritjeneter pt. (varierer og tilpasses behov til enhver tid)
Til sammen utgjør dette 80% stilling= ca 28,5 timer pr uke til tjenesteyting i Gullesfjordområdet
Antall ubehandlede søknader om tjenester fra brukere i Gullesfjordområdet pr 10.8.15: 0
Antall klager på søknader om helse- og omsorgstjenester fra personer i Gullesfjord hittil i 2015: 0
Omfang av helsetjenester i Gullesfjordområdet pr 10.8.2015:
Vedtak antall timer Praktisk bistand og hjemmesykepleie
inkl tjenester fra rus-psykiatrienheten
16,5 timer
Anslått reisetid
8,5 timer
Sum timer innvilgede tjenester
25,0 timer
Ledig kapasitet
3,5 timer
Om forsvarlighetskrav, samtykkekompetanse og innretning av helse- og omsorgstjenestene:
Sentralt ift helse- og omsorgstjenestene er forsvarlighetskravet,- jfr kapittel 4 i helse- og
omsorgstjenesteloven. Hvor brukerne bor, endrer ikke dette kravet. Men ut ifra beliggenhet, må
kommunen vurdere hvilke typer tjenester som kan være egnet og gjennomførbare for den enkelte.
Vurderingene skjer så langt mulig i samarbeid med den enkelte bruker og evt pårørende. Det kan bety
at beboere som bor f. eks på Flesnes vil bli tilbudt kort- eller langtidsopphold på institusjon dersom de
har et heldøgnsbehov, mens sykepleietjenesten og natt-tjenesten vil kunne tilby dette i deres eget hjem
dersom de bor på Borkenes. Det kan også være at kommunen i større grad vil vurdere å gå inn på
andre tjenestetilbud som innvilgelse av omsorgslønn og/ eller BPA der dette kan være egnet (benytte
andre tiltak/ verktøy i «verktøykassa»). Kommunen har en rett til selvstyre og fritt skjønn, noe som
framgår av Pasient- og brukerrettighetsloven§ 7-6. Denne omhandler Fylkesmannens behandling av
klager på enkeltvedtak. « .. Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester
legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn…»
Noen ganger opplever vi at tjenestemottaker ikke ønsker å ta imot hjelp. En vurdering vil da være om
både alvorlighetsgrad av ikke å få hjelp, og vedkommendes vurderingsevne/ samtykkekompetanse.
Dette er en en utfordring ift personer med utviklingshemming, personer med demens og med rus
og/eller psykiske lidelser. Selv om det er tvangshjemler både ift personer med utviklingshemming
(kap 9 i helse- og omsorgstjenesteloven), personer med demenssykdom (Pasient- og
brukerrettighetsloven kap 4A), personer med rusproblemer (kapittel 10 i helse- og
omsorgstjenesteloven) og personer med psykiske lidelser (Psykisk helsevernloven) er dette vanskelige
vurderinger. Gråsoner og individuelle vurderinger må gjøres her, uavhengig av hvor brukerne bor.
Så kan vi nok også anta at folk i mindre grad søker om tjenester de er lite kjent med og/ eller som de
tenker vil være problematisk å få. Helsepersonells informasjonsplikt i forhold til aktuelle tjenester er
viktig her.
Med hilsen
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Virksomhetens navn
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Kvæfjord kommune
„

ÅPENT MØTE OM STATUSBILDE
FOR KVÆFJORDKOMMUNE
Onsdag 16. september kl 18:00 - 20:00
På rådhuset, kantina i 2. etasje
Opplegg for møtet:
Administrasjonssjef Merete Hessen orienterer om innholdet i Statusbilde for Kvæfjord
kommune
Administrasjonssjefen, kultur- og oppvekstsjefen, helse- og omsorgssjefen, leder
teknisk kontor og økonomisjefen svarer på eventuelle spørsmål fra møtedeltakerne.
Mulighet for dialog.
Det blir underveis i møtet servert kaffe med litt lett å bite i til

I forbindelse

med kommunereformen

kommunestyret
kommune.
kommunens

har administrasjonen

19. juni 2015 utarbeidet

Dette statusbildet
hjemmeside.

et utkast til statusbilde

situasjon for Kvæfjord
tilgjengelig

på

Og det er lagt ut på rådhuset.

Frist for å avgi uttalelse til «Statusbildet»

er tirsdag 22. september

Bygdevegen 26, 9475 Borkenes, eller pr epost til:

sendingen:

«Høringsuttalelse

2015. Eventuell uttalelse sendes: Kvæfjord

ostmottak

kvaford.kommune.no.

Merk

statusbilde»

lag og foreninger,

med høringsrunden

over nåværende

med grunnlag i vedtak i

ble lagt ut på høring 16. juli 2015. Det ligger elektronisk

kommune,

Organisasjoner,

i Kvæfjord kommune

næringsliv og innbyggere

er invitert til å uttale seg om forslaget. I forbindelse

inviterer vi også til dette åpne møtet for å gi dere best mulig grunnlag for å sende

innspill/uttalelse.
Etter høringsrunden
Dette statusbildet

skal utredningen

«Statusbilde

vil være et av grunnlagene

Kvæfjord kommune.

Velkommen!

for Kvæfjord kommune»

for den videre håndteringen

fremmes for kommunestyret.
av kommunestruktursaken

lokalt i

\j'Yik)A

Marit Blekastad
Til:
Emne:

Agot Hammari
Møte Referansegruppen for Samhandlingsbarometeret

Fra: Ågot Hammari
Sendt: 6. mai 2015 13:30
Til: Merete Hessen; elin.wils ard a ratan en.kommune.no; erlin .hanssenralavan en.kommune.no; Torbjørn
Simonsen (Torb.orn.Simonsen askanland.kommune.no);
roe..ensetrdibestad.kommune.no;
Frode Skuggedal
(Frode.Sku
edairdsalan en.kommune.no); hu o.thode.hansen aharstad.kommune.no
Emne: Forslag på representant? Til Styringsgruppe Samhandlingsbarometeret
Hallo
Vi foreslår fra en liten kommune i Sør Troms: Helsefaglig rådgiver og stedfortreder for Helse- og
omsorgssjefen i Kvæfjord : Marit Blekastad —som har jobbet som helsesøster, lærer i videregående
skole, seksjonsleder i Opus/ Edunord, masse realkompetanse og variert praksis , samt master i Management
Business Administration.
—Har vært sentral i gjennomføring og oppfølging av samhandlingsreformen
inklusive kommunal saksforbereder for samarbeidsavtalene mellom Spesialisthelsetjenesten og
kommunene. Har også ført i pennen ny Helse- og omsorgsplan som ble vedtatt sist sommer, samt har god
kompetanse og erfaring fra prosjektarbeid.
Agot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Kvæfjord kommune
Tif 770 23343 mob 95089863
e-postadr: a othammari
kvaford.kommune.no

Fra: Magne Nicolaisen [mailto:Ma ne.Nicolaisen telemed.no]
Sendt: 24. juni 2015 13:30
Til: Marit Blekastad; Brattland Trond; svein.steinert(c-ffmtr.no; 'Andersen Arnfinn'; trine.ma
Strand; Kjetil Jørgensen; Bjørn Engum; trine.sto •rd aunn.no; Bakken Stig
Emne: Møte Referansegruppen for Samhandlingsbarometeret

Viser til tidligere

dialog vedr. etablering

«Samhandlingsbarometeret»,

TORSDAG20. august kl. 10.00

av en styrings-/

referansegruppe

—

2015

Sak til OSO-møtet juni 2015

Forsla

om Samhandlingsbarometeret.

å da sorden.
Bakgrunn for etablering
Presentasjon

for

13.00 på NST. Nærmere info. om møterom

om status for Samhandlingsbarometeret;

Sak til OSO-møtet februar
Samarbeidsavtale

unn.no; Robert

og innkaller til oppstartsmøte

senere.
Vedlagt finner du informasjon

nus

av Samhandlingsbarometeret.

av Samhandlingsbarometeret

slik det er i dag.

etc kommer
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