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Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
09.06.2016

Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 18.2.16
Administrasjonssjefens innstilling Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende
møtebok fra Råd for funksjonshemmedes møte 18.2.2016 , 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 sk 1/13. Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på tlf 770 23000
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok for rådet for funksjonshemmedes forrige
møte 30.5.13 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 rettigheter i møteboka, men må eventuelt ta form av at
en sak tas opp til ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring i åpenbare feil og mangler i
møtebokas framstilling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
11/16

31.05.2016
2016/250

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Årsmelding 2015: Råd for Funksjonshemmede i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for råd for funksjonshemmede 2015 taes til etterretning

Dokumenter i saken:
Årsmelding for råd for funksjonshemmede i Kvæfjord 2015.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
09.06.2016

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

31.05.2016
2016/124

Saksnr
14/16
12/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Orientering om status Helsehus

Administrasjonssjefens innstilling
Status Helsehus i Kvæfjord tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord helsehus: Statusrapport (ppt) Ø. Lind, Norconsult
Saksopplysninger
Orientering om status Helsehus pr mai 2016 legges fram i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.06.2016
09.06.2016

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

31.05.2016
2016/228

Saksnr
15/16
13/16

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
07.06.2016
09.06.2016

Kommunereformen- orienteringssak

Administrasjonssjefens innstilling
Sak om kommunereformen tas til orientering.

Saksopplysninger
Sakene om kommunereform og sak om eventuell grensejustering Indre Gullesfjord vil ikke bli ferdigstilt
før etter at resultatet av folkeavstemningen er talt opp og tolket. Vi tar sikte på at saksdokumentene er
ferdigstilt fredag 27. mai. Orientering blir gitt i møtet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

PS14/16Referatsaker
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Fra: Marit Blekastad (Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 11.03.2016 12:54:25
Til: Jarle Solheim (gambogjoas@outlook.com); lihes@frisurf.no; jvaskinn@live.no; patricia.bendiksen@hlink.no
Kopi: kare.j.bakken@gmail.com
Emne: Høyring om råd for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing- Kommunalnytt nr. 2 2016
Vedlegg:
..Videresender info med høringsnotat til dere som jeg har mailadresse til i Eldrerådet også (Harry Arnesen har ikke mailadresse
og har ikke fått denne, og bare Kåre Bakken av varamedlemmene). Klikk på overskrifta «Høyring om råd…» for å åpne selve
dokumentet.
Dere vurderer på samme måte som RFF – slik Ågot skriver i mailen under- om dere ønsker å uttale dere om denne. Alternativt
kan dette kanskje være ei sak for felles eldrerådsmøte som er satt opp 26.4.?

Mvh
Marit
Fra: Ågot Hammari
Sendt: 11. mars 2016 11:07
Til: Randi Owe (randi.owe@kvafjordskolen.no); borre_skoglund@hotmail.no; sawlerwah69@yahoo.no; Bente Berg
(bente@gaardsglede.no); kristin-haakonseth@gmail.com
Kopi: gambogjoas@outlook.com; elde-gaard@hotmail.com; Ragnhio3@hotmail.com; lisbeth.hognestad@hlink.no; Marit
Blekastad; Postmottak
Emne: Adresseliste medlemmer RFF og Kommunalnytt nr. 2 2016

Hallo
Dere finner nå e post adressene til medlemmer i rådet for funksjonshemmede i Kvæfjord med unntak av varamedlem Berta
Nesje som ikke har epostadresse. Sender kopi til postmottak,ordfører og sekretær for eldrerådet Marit Blekastad.
Møtebok og referat fra forrige møte er på grunn av sykdomsfravær forsinket, men vi håper at det blir ferdig før helgen.
Videresender informasjon om «Høring om råd for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing – som jeg fikk tilsendt
fra Kommunalnytt.
Høringsfrist er 20.5.16 og neste møte for rådet er berammet til 8. juni 2016.
Dere kan innkalle til møter utenfor møteplan hvis dere har behov for det.
Ha en fin helg!
Med hilsen
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Kvæfjord kommune
Tlf 770 23343 eller 95089863
Fra: ikke-svar@nyhetsbrev.dss.dep.no [mailto:ikke-svar@nyhetsbrev.dss.dep.no]
Sendt: 4. mars 2016 10:52
Til: Ågot Hammari
Emne: {Disarmed} Kommunalnytt nr. 2 2016

Regjeringen.no
Meld deg av nyhetsbrevet | Les nyhetsbrevet i nettleser

Kommunalnytt nr. 2 2016
Nyheitsbrev | Dato: 03.03.2016
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Månadens eksempel - Hå, Klepp og Time
Dei tre rogalandskommunane Hå, Klepp og Time har har vore tidleg ute med å vedta
regelverk og rutinar for folkerøysting i samband med kommunesamanslåing.

Høyring om råd for ungdom, eldre og personar med
funksjonsnedsetjing
Ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing er ofte underrepresenterte i folkevalde
organ. Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg
avhengige av tenestene til kommunane og fylkeskommunane, og har difor sendt ut eit
høyringsnotat med forslag om ei ny føresegn i kommunelova § 10 b om råd for ungdom,
eldre og personar med funksjonsnedsetjing.

To nye notat frå Teknisk berekningsutval for kommunal og
fylkeskommunal økonomi
Teknisk berekningsutval for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har sendt over to
notat til konsultasjonsordninga mellom regjeringa og KS.

Konsultasjonsmøte mellom regjeringa og KS
Det fyrste konsultasjonsmøtet i 2016 mellom regjeringa og KS blei halde 2. mars. Kommunalog moderniseringsminister Jan Tore Sanner og finansminister Siv Jensen møtte leiinga i KS.
Hovudtema for møtet var kommuneopplegget for 2017.

Ny kommunelov
Kommunelovutvalet leverer si innstilling til ny kommunelov til Kommunal- og
moderniseringsminister Jan Tore Sanner torsdag 10. mars.

Meld deg av nyhetsbrevet

Ansvarlig for Kommunal- og
moderniseringsdepartementets
sider:
Ansvarlig redaktør: Kjersti
Bjørgo
Nettredaktør: Ann Kristin
Lindaas
Tlf. 22 24 90 90
E-post:
postmottak@kmd.dep.no
Ansatte i KMD: Depkatalog
Organisasjonsnummer: 972
417 858
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Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291 TROMSØ
Att. Anders Aasheim

Vår dato:
Vår ref:

21.03.2016
2016/475

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Marit Blekastad
77023336

Rapportering 2015 "Friskmeldingsprosjektet"; Rapportering - Tilskudd til
utvikling av kommunale utviklingstilbud i frisklivssentraler for personer med
kroniske lidelser

RAPPORTERINGS/REGNSKAPSSKJEMA 2015
Tilskudd til utvikling av kommunale utviklingstilbud i frisklivssentraler for personer med kroniske
lidelser.
Prosjektnavn: “Friskmeldingsprosjektet” (et tverretatlig samarbeidsprosjekt i Kvæfjord kommune rettet
mot personer med muskel- og skjelettlidelser, som er eller står i fare for å bli sykemeldt).
1) Generell informasjon:
Mottaker: Kvæfjord kommune
Kontaktperson: Heidi Thune Eilertsen heidi.thune@kvafjord.kommune.no
Prosjektleder: Cecilie Jakobsen Steiro cecilie.steiro@kvafjord.kommune.no
Postadresse: Oscarsvei 9, 9475 Borkenes
Tlf: 77023440
Samlet tilsagnsbeløp 2015 fra Fylkesmannen i Troms:
Kommunal egenandel
Avsetning til fond 2016, jfr søknad om overføring
Sum:

55.000 kr + 107.294 (fondsavsetning kr
overført fra 2014)
Lønn: 122.000 + diverse utgifter: 50.000
334.294

2) Tiltak: Status
Gjennomførte
tiltak i 2015

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

a)Organisatorisk: Videreføring av prosjektlederstilling i 40%; fysioterapeut med
mastergrad i folkehelsevitenskap.

Telefon:
Telefaks:

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

Styringsgruppe: Helse- og omsorgssjef, personalsjef og leder for frisklivssentralen.
Prosjektgruppe: Prosjektleder, kommuneoverlege, konsulent fra NAV, konsulent fra
personalkontor og folkehelsemedarbeider.
b) Samarbeid: Tverretatlig samarbeid mellom frisklivssentralen (fysioterapitjenesten
og helsesøstertjenesten), personalkontor, NAV, kommunelegene og
folkehelsemedarbeider.
-Samarbeidsmøter: Til sammen 9 stk (2 Styringsgruppemøter, 3
Prosjektgruppemøter , 1 møte med legene, 3 presentasjoner om prosjekt på
ledermøter og verneombudsmøte).
c) Kompetanseheving: Leder for frisklivsentralen har deltatt på fylkesmannens
frisklivskonferanse Tromsø 17. -18.11.15
d) Aktiviteter 2015:
-Intervallgruppe med påfølgende styrke og avspenning: 40 ganger
-Oppstartssamtaler: 28
-Avslutningssamtaler: 19 ( de resterende fortsetter til videreføring av prosjekt i
2016)
-Bevegelsesgruppe i varmtvannsbasseng: 22 ganger
Utarbeidet fremdriftsplan for 2016:
-Fast ansettelse av 30% stillingsressurs i fysioterapitjenesten tilknyttet
frisklivsarbeid f.o.m. 01.01.16
-Prosjektleder skal på kurs i Motiverende intervju 11. -12.02.16
-Videreføring av “Friskmeldingsprosjektet”, men åpner opp for deltakere som ikke
er ansatt i Kvæfjord kommune.
-Utarbeiding og publisering/synliggjøring av aktivitetskalender for Kvæfjord
kommune.
-Fastsatt dato for “bra mat kurs” og Røykesluttkurs i regi av helsesøstertjenesten
-Planlagt samarbeid med frisklivssentralen i Harstad kommune
-Oppstart av bevegelsesgruppe for personer med overvekt.
Effekter og
måloppnåelse

Forankring i
lokale planer
Markedsføring
av tiltaket

Lokalisering
Antall deltakere
Bemanning

Ved sammenligning av score ved oppstart og slutt etter 12 ukers deltakelse scorer
deltakerne jevnt over høyere på alle parametere: Bedre fysisk form, mindre
følelsesmessig problem, mindre vansker ved daglige gjøremål, mindre begrensning
sosialt, bedre helse samt at de scorer høyere på viktigheten av å være fysisk aktiv.
Flere av de sykemeldte har mindre sykemeldingsprosent etter 12 ukers deltakelse.
Prosjektet er integrert og forankret i Kvæfjord kommunes Helse- og omsorgsplan
2014-2020.
Utdeling av brosjyre (sendt ut til ledere i alle enheter i kommunen, delt ut på
legekontor og aktuelle offentlige rom)
Leder i frisklivssentralen har hatt 45 minutters foredrag om tilbudet på stort
ledermøte.
Radioinnslag på NRK Troms, 22.05.15 «pust og pes i gaveform i Kvæfjord».
Avisartikkel i Harstad Tidende
Frisklivssentralen ved fysioterapien: Oscarsveg 9, 9475 Borkenes
28 ansatte i Kvæfjord kommune (2 menn, resten kvinner fordelt på ulike sektorer i
kommunen).
40% stillingsressurs i fysioterapitjenesten. Helsesøstertjenesten,
folkehelsemedarbeider, personalkontor, H& O adm, NAV-konsulent og
kommunelege har deltatt etter behov.
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3) Budsjett og regnskap
Aktivitet
Frisklivsmidler

Budsjett 2015
162.294

Utgifter 2015

Inntekter 2015

(mottatt 2015 +
overført fra 2014)

Lønn 40% stilling, prosjektleder *
Egenfinansiering
Bassenggruppe
Sum
Total

172.000

334.294

-162.294
-122.000 (lønnsutg.)
-50.000 (div. utg.)
-6.760 (leie)
- 341.054

+ 6.900 (egenandeler)
+ 6.900
+ 140,-

*Totale lønnsutgifter for 40% stilling som prosjektleder: 284.000 kr inkl. sos. utg.

4) Eventuelle vedlegg
Samlet statistikk fra utfylte spørreskjema oppstart og slutt første halvdel av 2015.

5) Underskrift
Vi er kjent med at opplysningene i rapporten skal stemme overens med søknaden som
dannet grunnlag for tildelingen av tilskuddet. Vi bekrefter at opplysningene i rapporten er
korrekte og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle endringer som har
oppstått i etterkant av tilskuddsvedtaket.

Sted, dato

Signatur
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Vedlegg 1

Frisklivsprosjektet våren 2015
19 deltakere:
Kjønn
☐ 17 kvinner
☐ 2 menn

Alder
☐ 30-39 år : 1
☐ 40-49 år: 8
☐ 50-59 år: 3

Arbeidssted
☐ Barnehage: 1
☐ Omsorgsgrupper/ boliger: 6
☐ Hjemmesykepleie: 3
☐ VAF: 2
☐ Skole: 3
☐ Nattjeneste: 3
☐ NAV: 1

Årsak
☐ Fysisk inaktivitet: 5
☐ Overvekt: 5
☐ Muskel- og skjelettplager: 16
☐ Psykiske plager: 2
☐ Diabetes: 1
☐ Høyt blodtrykk: 1
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☐ Annet: 2

Tidligere benyttet frisklivsresept: Ingen

Arbeidsstatus, yrkesaktiv
☐ 70%: 1
☐ 75%: 2
☐ 80%: 1
☐ 90%: 1

Arbeidsstatus, sykemeldt:
☐ 40%: 1
☐ 50%: 3
☐ 60%: 1
☐ 70%: 1
☐ 100%: 1
☐ Periodevis: 1

Arbeidsstatus, NAV-stønad:
☐1
Oppstartssamtale: 19 stk
Avsluttningssamtale: 15 stk

Hvorfor ikke alle? Ferie? Tar tid?

Funksjonsmåling

A Fysisk form
De siste to uker…..hva var den tyngste fysiske belastningen du greide/kunne ha greid i minst to
minutter?
Oppstart

Fullført (etter 12 uker)

5

Meget tungt ( løpe fort)
1
Tungt (jogge i rolig tempo)
4
Moderat (Gå i raskt tempo)
7
Lett (Gå i vanlig tempo)
2
Meget lett (gå sakte)
1
40 % flere klarer meget tungt eller tungt etter fullført

3
8
3
1
0

B Følelsesmessig problem
De siste to uker….hvor mye har du vært plaget av psykiske problemer som indre uro, angst,
nedforhet eller irritabilitet?
Oppstart
Fullført
Ikke i det hele tatt
6
9
Bare litt
4
5
Til en viss grad
5
1
En god del
0
0
Svært mye
0
0
26,6% flere som har bare litt eller ikke i det hele tatt etter fullført

C Daglige aktiviteter
De siste to uker….Har du hatt vansker med å utføre vanlige gjøremål eller oppgaver enten
innendørs eller utendørs, pga din fysiske eller psykiske helse?
Ikke vansker i det hele tatt
Bare lette vansker
Til en viss grad
En god del vansker
Har ikke greid noe
Stort sett ingen endring

Oppstart
6
5
3
1
0

Fullført
7
4
3
1
? Prolaps?
0

D Sosiale aktiviteter
De siste to uker….Har din fysiske eller psykiske helse begrenset dine sosiale aktiviteter og
kontakt med familie, venner, naboer eller andre?
Oppstart
Fullført
Ikke i det hele tatt
6
9
Bare litt
5
4
Til en viss grad
4
1
Ganske mye
0
1
I svært stor grad
1
0
20 % færre har til en viss grad sosiale begrensninger og 20 % flere har ikke i det hele tatt
sosiale begrensninger etter fullført
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E Bedre eller dårligere helse
Hvorledes vil du bedømme helsen din i dag, fysisk og psykisk, sammenlignet med for 2 uker
siden?
Oppstart
Fullført
Mye bedre
1
5
Litt bedre
4
8
Omentrent uforandret
10
2
Litt verre
0
0
Mye verre
0
0
53 % svarer at de har litt bedre eller mye bedre helse etter fullført

F Samlet helsetilstand
De siste to uker…Hvorledes vil du vurdere din egen helse, fysisk og psykisk i alminnelighet?
Oppstart
Svært god
0
God
6
Verken god eller dårlig
8
Dårlig
1
Meget dårlig
0
40 % flere sier at de har god helse ved fullført

Fullført
0
12
2
1
0

Fysisk aktivitet
TV og PC timer på en hverdag hjemme (ikke jobb/skole)
1-2 timer
2-3 timer
3-4 timer

Oppstart
7
4
4

Fullført
10
3
2

Lett fysisk aktivitet til sammen de siste 7 dager, uten å bli andpusten
1-2 timer
2-3 timer
3-4 timer
4-5 timer
Mer enn 5 timer

Oppstart
2
1
2
2
8

Fullført
3
1
0
3
8

7

Moderat fysisk aktivitet til sammen de siste 7 dager, med å bli andpusten
Mindre enn 1 time
1-2 timer
2-3 timer
3-4 timer
4-5 timer
Mer enn 5 timer

Oppstart
2
2
3
4
1
3

Fullført
2
2
6
1
1
3

Hard fysisk aktivitet til sammen de siste 7 dager, med å bli veldig andpusten
Oppstart
Mindre enn 1 time
7
1-2 timer
5
2-3 timer
2
3-4 timer
0
4-5 timer
1
Mer enn 5 timer
0
Flere er i større antall timer veldig andpusten ved fullført

Fullført
2
9
1
0
1
2

Hvor viktig er det for deg å være fysisk aktiv?
1= overhodet ikke viktig og 10= svært viktig
Verdi fra 1-10
Oppstart
Fullført
6
2
0
7
1
1
8
2
4
9
4
3
10
6
8
Verdiene flytter seg oppover, tendensen er altså at de synes det er mer viktig å være fysiske
aktiv ved prosjektslutt enn ved start.

Fritekstsvar Frisklivsprosjektet 2015

Hva synes du om å være deltaker i prosjektet?
(Utdrag)
“Prosjektet har vært redninga for meg. Jeg kjenner mindre smerter, er i bedre form, er
sterkere og fastere i fisken. Jeg klarer mer hjemme. Det er fint å være en del av ei gruppe, føle
fellesskap og godt å ha noen å være i lag med.”
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“Veldig bra. Jeg har fått mindre vondt i ryggen. Jeg har lært å gå oppover og nedover på en ny
måte, terskelen for å gå i bakker har blitt mindre. Jeg har gått mer på fritida og fått bedre
kondis.”
“Et fint prosjekt. Jeg ble motivert av det sosiale, at vi kunne prate om andre ting enn jobb.
Styrketreningen og avspenningen var veldig bra.”
“Flott og motiverende. Har lært mye om pust og teknikker som er viktig for min helse.
Bassengtreninga var topp. Ønsker dette får fortsette slik at flere kan få gleden av det. “
“En inspirasjon til “riktig” bruk av kroppen. Gitt energi og fine møter med andre. Godt å
oppleve avspenningens betydning. Et løft for min helsesituasjon og en døråpner inn i meg selv.
Opplever meg ivaretatt.”
“En utrolig flott opplevelse for meg. Jeg har fått en god start for å være mere i aktivitet på
fritiden. Har fått mange tips og fine opplevelser sammen med andre.”
“Et flott tiltak, jeg har kommet meg ut og fått et spark bak som har betydd mye. Formen min
har steget, jeg vil anbefale dette til andre.”
“Jeg kjenner at dette hjelper, jeg får mindre verk i kroppen og jeg klarer å være litt mer sosial.
Det er fint å være flere i lag som kan pushe hverandre.”
“Jeg fikk rask formstigning med intervallene. Jeg vil fortsette med dette på egen hånd. Det er
en god investering og motivasjon til egentrening. Det er bra å være flere i lag som kan pushe
hverandre.”
“Jeg klarer mer, jeg har mindre stress, kjenner at det gir meg noe.”
“Formen min har blitt mye bedre og ting har blitt lettere. Veldig motiverende å gå sammen
med andre. Det er bra å ha noen som pusher deg.”
Ting som kunne vært bedre med prosjektet:
-Ønsker mer tilpasset styrketrening
-Tidspunkt for basseng passet dårlig
-Vanskelig for sykehjemsansatte å delta? Hvordan skal disse få et tilbud?
- Ikke så lett å ta fri fra jobb. Kommer veldig an på hvor man jobber.
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Å ot Hammari
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ella Stenkjær
15. april 2016 23:37
Ågot Hammari
SV:sanitet

Søknaden... ble håndskrevet heime en lørdag og sendt med Hogne som skulle møte Sanitetsdamene, såeh
den er nok ikke kopiert.
Ella
Fra: Ågot Hammari
Sendt: 13. april 2016 08:33
Til: Ella Stenkjær; Kreftkoordinator;
Emne: SV: sanitet

Marit Blekastad

Hallo Ella
Helt supert —dette kan vi like og vi skal områ oss og jeg snakker med Mariann så raskt som mulig
Hvis det ikke er for mye bry for deg, så send oss søknaden også—så får vi behørig registrert det i elektronisk arkiv.
Vi tar kopi og sender tilbake til deg, hvis du vil ha et eks.

Vennlig hilsen
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
Kvæfjord kommune
Tlf 770 23343 eller mobil 95089863
Fra: Ella Stenkjær
Sendt: 13. april 2016 04:52
Til: Kreftkoordinator; Marit Blekastad; Ågot Hammari
Emne: VS: sanitet
Så viser det seg at å skrive søknader har jeg ikke glemt :-)
Håper at noen kan ta dette videre, sjekke pris osv med Mariann og gjøre en vurdering av om det trenges mere midler
enn de 40 000,- som Saniteten har innvilget. Håper vedlegget lar seg åpne.
Det er nok enklere å få til på dagbd enn på denne tiden av døgnet.
Kan dere snakke sammen om det?

Mvh
Ella
Fra: Ella Stenkjær [ellastikk@gmail.com]
Sendt: 12. april 2016 17:44
Til: Ella Stenkjær
Emne: Fwd: sanitet

Forwarded message
Frorn: Ella Stenkjær <ellastikk(durnail.com>
Date: 2016-04-12 17:40 GM1+02:00
Subject: sanitet
To: Ella Stenkjær <ellastikk1ï miail.com>

fl t-)

Kvæfjord Sanitetsforerung
9475

Borkenes

06 04 16

Kvæfjord kommune
Palliativ team v/ Ella Steinkjær

Utskriv av styrernøte protokoll

Dato: 04.04.

År: 2016

Saksnr: 18/16

Det bevilges kr: 40.000,til innkjøp av spesialseng til kreftpasienter.
stå på Kvæfjordheimen.

Kvæfjord Samtetsforening ønsker at sengen skai

Ta kontakt med kasserer Asthd Jensen for utbetaling.

På vegne av Kvæfjord Sanitetsforening

.
liv R. Hovde

WaricheliZeii

Ansvarhg Brønnøysund

Kassefer

Scanned by CamScanner
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Fra: Marit Blekastad (Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 17.03.2016 08:26:49
Til: Ågot Hammari
Kopi:
Emne: VS: Invitasjon til årskonferanse for de kommunale råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Vedlegg: invitasjon årskonferansen.pdf;program.pdf

Fra: Postmottak
Sendt: 16. mars 2016 11:46
Til: Marit Blekastad
Emne: VS: Invitasjon til årskonferanse for de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fra: Hanne M Andersen [mailto:hanne.m.andersen@tromsfylke.no]
Sendt: 16. mars 2016 10:55
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Emne: Invitasjon til årskonferanse for de kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hei
Håper dere kan videreformidle disse to dokumentene til de kommunale rådene, da jeg ikke har
kontaktinformasjon til alle nyvalgte råd. Dokumentene er også sendt pr. elektronisk post tidligere.
Takk!
Med vennlig hilsen
Hanne M. Andersen
Sekretær FFF

file:///C:/ephorte/PDFDocProc/EPHORTE/110351.HTM

01.06.2016

Sekretariat

Til de kommunale råd i Troms for mennesker med nedsatt funksjonsevner

Vår ref.:
13/6898-26
Løpenr.:
10068/16

Saksbehandler:
Hanne M. Andersen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 00

Arkiv:
065 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
14.03.2016

FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSKONFERSANSEN 2016
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms har gleden av å invitere til den årlige konferansen
for de kommunale råd i Troms.
Konferansen holdes: mandag 11. april i Tromsø – Scandic Ishavshotell, Fr Langes gt. 2
Programmet er lagt opp slik at alle tilreisende skal rekke fram til programstart kl. 10.30.
Registrering begynner kl. 10.15.
Hver enkelt kommunale råd må selv dekke reisen for sine medlemmer.
Leie av konferanserom og lunsj m.m. vil bli dekket av fylkesrådet for funksjonshemmede.
Program følger vedlagt.
Påmelding kan sendes: hanne.m.andersen@tromsfylke.no eller pr. tlf 777 88 385 innen
tirsdag 5. april.
Vi håper så mange som mulig har anledning å delta på konferansen.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Hanne M. Andersen
Sekretær
fylkesrådet for funksjonshemmede

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

2
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

ÅRSKONFERANSE FOR KOMMUNALE RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE

Mandag 11. april 2016
Kl. 10.15
Sted: Scandic Ishavshotellet
PROGRAM
Fra 10.15

Registrering og kaffe

10.30
10.35
10.50

Velkommen v leder Fylkesråd for Funksjonshemmede Tom Erik
Forså
presentasjon FFO v/John Berg-Jensen, styreleder
presentasjon SAFO v/Kristi Elise Fosshaug, koordinator

11.05

Rus og psykiatri v/RIO, Asbjørn Larsen

11.45

Liten pause –

11.50

Universell utforming v/Lizett Skottestad

12.30

Lunsj

13.20

Deltasenteret, Rådsarbeid v/Anders Eriksen – spørsmål /debatt

14.30
15.20
15.30

Arbeid i de kommunale rådene
Oppsummering og takk for denne gang
Avslutning

Vel møtt!

leu 1)-13
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamanni
Saksbehandler
Kjetil Trygve Larsen

C
kcp.<,"

Vår dato
22.04.2016
Deres dato

Telefon
776 42143

Vår ref.
2016/776 - 23
Deres ref.

WeM

Arkivkode
737.0
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Kvæfjordkommune
v/Ågot Hammari
Bygdeveien26
9475 BORKENES
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Innvilgelse av tilskudd —
Tilbud til voksne med langvarige
barn og unge med sammensatte
rusfeltet 2016

og sammensatte behov for tjenester og
hjelpebehov innen psykisk helse og

Fylkesmannen viser til søknad på tilskudd 29.1.2016 under tilskuddsordningen Tilbud
til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med
sammensatte hjelpebehov innen psykisk helse og rusfeltet.
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 å delvis innvilge fiere søknader fremfor å innvilge deres søknad fullt ut.
Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil kr 617.000 til Kvæfjord
kapittel 765, post 60 på statsbudsjettet for 2016.

kommune

over

Kommunen har ubenyttede midler fra tildeling over kapittel 765 post 50 2015 på
kr. 106.584, som kommer til fratrekk i beløpet.
Samlet utbetaling

for 2016 blir dermed kr. 510.416.

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 uten skriftlig godkjennelse fra Fylkesmannen.
Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene,
Fylkesmannen.

skal de tilbakebetales til

Mål og føringer
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på
tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell

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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framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere spesielt prioriterer aktivitet som retter
seg mot målene og målgruppen.
Kommunen beskriver i sin søknad en økende pågang av rusavhengige med dårlig
somatisk helse og behov for individuell oppfølging, omsorg og tilpasset botilbud.
Kommunens hovedmål med prosjektet er bl.a.:
Utrede og etablere tilpassede botilbud for målgruppen
Styrke arbeids- og aktivitetstilbudet
Legge til rette for sosialisering og inkludering i lokalsamfunnet
Brukermedvirkning
Brukerorganisasjonene Rio og Marborg er i samarbeid med Fylkesmennene i
Nordland, Troms og Finnmark i gang med et nytt prosjekt: «Brukerstemmen i Nord».
Prosjektet tar sikte på å styrke systematisk brukermedvirkning på rusfeltet i
kommunene, og hjelpe med å få frem lokale brukermedvirkere.
For mer informasjon om prosjektet se: htt ://www.marbor

.no/brukerstemmen-i-nord/

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: htt s://helsedirektoratet.no/Documents/Tilskudd/Re
elverk%20765.60%20Tilbud%201an vari e%20o %20sammensatte%20tenestebehov.
df
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 2017.
Tilskudd som overføres til 2017 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 30.11.2016.
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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.
Kommunen ben ter e et ra orterin ssk'ema for tilskuddet
Helsedirektoratets Kemmeside.

som lastes ned fra

Frist for årsrapportering
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.
pr. 31.12.2016 er 1. februar 2017.

Frist for årsrapport/sluttrapport

Regnskapsrapportering og revisorkontroll
Det skal føres se arat re nska for tilskuddet i kommunens økonomis stem skilt fra
det øvri e re nska et med for eksem el en ros'ektkode.
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.
Regnskapet skal vise utgifter, inntekter og resultat (differansen mellom utgifter og
inntekter) for regnskapsåret. Utgifter og inntekter skal vises per konto og totalt.
Ubrukte midler fra foregående år samt overføring av midler til påfølgende år skal
også fremgå av regnskapet.
Eksempel på regnskapsoppsettet:
Belop
Ubruktc

fra

rniclicr

Orct før

60

Utgifter
100

-onn
Pensjon

12

Arbei dsgi veravgi ft

15
127

Sum utgifter
nntekter
,

nntekter

fra

staten

Andre inntekter

-10
-100

Sum inntekter

27

csultwt

Ubrukte midlertil

neste år

-33
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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.
Frist for regnskapsrapportering
Revisorattestert regnskap pr. 31.12.2016 skal oversendes Fylkesmannen så snart
som mulig etter lukket regnskap, og senest innen 31. mars 2017.
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.
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. (lht. Lov om bokføring
(bokføringsloven) § 13.)
Eventuelt 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
Fylkesmannens avgjørelse i saken ikke er å regne som et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven (fvl) § 2 bokstav b jfr. fvl. § 28.
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 2016/776-23.
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

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

Vedlegg:

Bekreftelse / aksept av vilkår

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamånni
Saksbehandler
Gunn Elise Mathisen

Vår dato
12.05.2016
Deres dato
29.02.2016

Telefon
77 64 21 49

Arkivkode
737.0

Vår ref.
2016/1075 - 44
Deres ref.
Marit Blekastad

HAL

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Delvis innvilgelse av søknad fra Kvæfjord kommune om tilskudd til
kompetansehevende tiltak til lindrende behandling og omsorg ved livets
slutt
Fylkesmannen i Troms viser til kommunens søknad på tilskudd av 29.02.2016.
Innvilgelse av tilskudd
Søknaden har vært vurdert i samarbeid med representant fra det Regionale
Kompetansesenteret for lindrende behandling (Lindring i Nord).
Fylkesmannen i Troms har foretatt den endelige tildelingen og innvilger tilskudd på
kr 150 000,- til prosjektet «Palliativ seng i Kvæfjord kommune» Utbetalingen gjøres
samlet.
For 2016 er det bevilget kr. 2.400 000,- til fordeling for kommuner i Nordland, Troms og
Finnmark. Vi har mottatt 21 søknader, av disse har 16 kommuner fått innvilget tilskudd, dette
er inkludert overføringer av ubrukte midler fra 2015.
Etter drøfting og en samlet vurdering av innkomne søknader, er deres søknad delvis innvilget.
Det gis kompetansemidler til å øke kompetansen i forhold til palliasjon blant ansatte tilknyttet
sykehjemmet, videre til systematisk samarbeid med kreftkoordinator og palliativt team i
forhold til veiledning og oppfølging rundt pasienter i livets siste fase og deres pårørende.
Anbefaler at kommunen ser til Harstad kommune i den anledning, da de er kommet godt i
gang med sitt prosjekt til lignende formål.
Mål og føringer:
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier,
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere
spesielt prioriterer aktivitet som retter seg mot målene og målgruppen.
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

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

er beskrevet:

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer.
Tilskuddet kan ikke omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i
brevet. Dersom midlene ikke 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 «Aksept
av vilkår» i utfylt og signert stand. Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker
etter mottatt brev.
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til Fylkesmannens
kontonummer 6345.05.07204 med referanse tilkapittel, 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:
Hvis dere skal søke om nytt tilskudd i 201 7for å videreføre arbeidet:
Tilskudd som dere ikke bruker inneværende tilskudds år, kan overføres og inkluderes i neste
års tildeling. Dette krever en fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må da inkludere både ubrukt
tilskudd for 2016, og nytt tilskudd.
Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er aktuelt med
nytt tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad per brev til vår postadresse, eller e-post til
fnitt )ostmottak afylkesmannen.no innen årsskiftet 2016/17. Saksbehandler vurderer behov
for ytterligere opplysninger eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd
kan maksimalt overføres ett år, når nytt tilskudd ikke er aktuelt.

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.
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 § 13.)
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Rapportering på måloppnåelse
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd.
Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse som er:
Omfang av og beskrivelse av gjennomførte tiltak
Tilskuddsmottakeres vurdering av tiltakenes effekt på kvalitetsutvikling i lindrende
behandling og eventuelt nasjonal overføringsverdi
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 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 endelig rapportering er 1.4.2017 og skal sendes Fylkesmannen i
Troms.

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 «Scerlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og
spesilikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling.»
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 skal oversendes Fylkesmannen innen

1.4.2017.
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.

Søknadsfrist for neste års tilskudd
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til
prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år, vil bli publisert på hjemmesiden til
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms rundt januar/februar 2017. Det tas forbehold om
Stortingets bevilgning kommende år.
All korrespondanse skal sendes til fintr ostmottak(d fylkesmannen.no eller til vår postadresse
og merkes med vår referanse 16/1075.
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Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene!

Med hilsen
Anette Moltu Thyrhaug e.f.
fagansvarlig
Gunn Elise Mathisen
seniorrådgiver

Vedlegg: Aksept av vilkår

Kopi til:
UNN HF v/Lindring i nord
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Helsedirektoratet
Returadresse:

Helsedirektoratet,

Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway

I

Til informasjonsansvarlig i kommunen

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

15/3500-11
Vibeke Fraenkl
11.05.2016

Nynasjonal IKT-Iøsningfor fastlegeordningen

Mandag 6. juni kommer

det en ny nasjonal IKT-Iøsning for fastlegeordningen.

Hvablir nytt for innbygger
På «Min helse» på helsenorge.no
og også foreta bytte av fastlege.
inneholde

bedre informasjon

Ytterligere

forbedringer

kan innbyggerne
Den viktigste

om fastlegen

med nye funksjoner

mer informasjon

vil komme høsten 2016. Blant annet tas det sikte
virkedag, i stedet for den 1. i neste måned som

om dette senere.

Ikke mulig å bytte fastlege ved overgangtil
I forbindelse

over alle landets fastleger

nå er at denne løsningen blir ny, og vil

og fastlegekontoret.

på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende
i dag. Det kommer

finne oversikten

endringen

ny løs ning

med overgang til ny løsning, vil de fleste tjenestene

være utilgjengelig

fra og med

onsdag 1. juni. Dette betyr:
Innbyggere kan ikke bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE(800
43 573). Det vil heller ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene.
Saksbehandlere hos Helfo kan ikke legge inn nye fastlegeavtaler eller endre eksisterende
avtaler.
Tjenestene
perioden

skal etter planen være tilgjengelig
kan man oppleve at systemet

Spørsmål vedrørende

igjen fra og med mandag 6. juni. I den første

er tregt eller ustabilt.

den nye fastlegeløsningen

kan sendes til fastle

Dette gjelder bare for deg som er informasjonsansvarlig

e ros'ektet

helsedir.no

i kommunen.

Informasjon til befolkningen på kommunens netts ider
Vi ser gjerne at dere informerer

om at det ikke er mulig å bytte fastlege i perioden

juni til mandag 6. juni. Mer informasjon
www.helsenor

e.no fastle

om fastlegeordningen

og bytte av fastlege:

e

Helsedirektoratet
Seksjon
Vibeke
Postboks
raks:

analyse
Fraenkt

og utvikling
til,

47875709

7000 St. Okivs plass, 0130

24 16 30 01 • Org.nr.:

Osio • Besuksadtesse:

Univeusitetsgdta

983 541 622 • postmottak@helsedir.no

2, Oslo • TW: 81.0 20 050

• www.helsedirektoratet.no

onsdag 1.

Vennlig hilsen
Steinar Mathisen

e.f.

divisjonsdirektør
Paul Richard Åstrand
avdelingsdirektør
Dokumentet
Vedlegg: 2

er godkjent

elektromsk
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Fra: Mona Pedersen (mona.pedersen@lenvik.kommune.no)
Sendt: 12.05.2016 12:45:25
Til: Ann Ingrid Kanstad; Anne Nordhaug; Belinda Bendixen; Cecilie Ingebrigtsen; Doris Utby;
Elisabeth Horn; Ellen Bertheussen; Ellinor Vang; espen.fagerthun@berg.kommune.no; Fønnebø,
Serena (serena.wiil.fonnebo@tromso.kommune.no); Gøril Severinsen; Heidi Olsen; John Olav
Edvardsen; Jorid Meyer; Jorunn Olsen; Judith Jacobsen; Karl Johan Olsen; Kathrine Kristiansen;
Linn Stenberg; Liv Skogvold; Liv Solvang; Magnar Solbakken; Marit Blekastad; Merete Karlsen;
Mia Wick; Norunn Johansen; Per Eivind Horn; Signe Storli; Stian Strømseth; Stine Fedreheim;
Tone Hansen Øyen; Tor Martin Nilsen; Trine Bøe; Vigdis Thomassen; Øyvind Kristiansen; Åse
Michaelsen; Åse Pedersen; Åshild Hansen
Kopi: Randi Bendiksen
Emne: Nyhetsbrev fra KomUT Nord
Vedlegg: image001.png;image002.jpg;FEL 201604 UTKAST KomUT Nord_nyhetsbrev mai
2016.pdf
Hei,
Her kommer et nyhetsbrev fra KomUT Nord. Håper dere finner det nyttig!
Fint om dere kan videresende internt i egen kommune, til rådmann, kommunalsjef for helse, IT-ansvarlig
og evt andre interessenter.
Ta gjerne kontakt om det skulle være spørsmål. 

Hilsen Mona Pedersen
cid:image001.gif@01CA9A9B.D79BC9C0

Mona Pedersen |
Prosjektleder KomUT Nord
Tlf. 77 88 32 38 / Mobil 47 48 22 07
www.lenvik.kommune.no

komutnord

file:///C:/ephorte/PDFDocProc/EPHORTE/114194.HTM

01.06.2016

KomUT NordNyhetsbrev til kommunene
KomUT Nord ønsker å holde kommunene orientert om hva som skjer innen de
tema som vi arbeider med, og vi prøver oss på å lage et nyhetsbrev. Her vil vi
informere om status i prosjektet, samt andre ting vi antar dere er interessert i.
Vi håper dere finner det nyttig!

VIKTIG! I løpet av neste uke vil dere kontaktpersoner få tilsendt en epost der vi ber om en
kartlegging for deres kommune. Vi er avhengige av at dere besvarer disse
spørreundersøkelsene dere får! En egen epost om denne undersøkelsen vil bli sendt ut til dere
kontaktpersoner!
I dette nyhetsbrevet per 12.05.16 kan du lese mer om følgende:












KomUT: Målsetting og oppgaver
Velferdsteknologi
Kjernejournal
Meldingsovervåking
NHN Adresseregister
Epostadresse- meldingsansvarlig
Tjenestebasert adressering
Helsestasjon
Informasjonssikkerhet
Forskning på bruk av elektroniske meldinger
Nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP) – HelseCERT

KomUT: Målsetting og oppgaver
KomUT skal være et kompetansenettverk som skal støtte opp under kommunenes behov og videre
utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten. Det vil gjelde
satsinger knyttet til elektronisk samhandling (meldinger, kjernejournal, èn innbygger – èn journal) og
velferdsteknologi. Andre områder vil også kunne være aktuelle.

Konkrete oppgaver



Bidra i forvaltningen og videreutviklingen av den elektroniske meldingsutvekslingen. Øke
kvaliteten i bruken av meldingene og Adresseregisteret
Bidra til at kommunene benytter bredden av tilgjengelige elektroniske meldinger innen de
områdene som dekkes av EPJ-systemene.
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KomUT skal bistå Helsedirektoratet i den nasjonale utbredelsen av kjernejournalen i
akuttkjeden, samt i videreutviklingen av løsningen rette mot pleie- og omsorgsektoren.
Arbeidet vil følge tidsplanene i Helsedirektoratets prosjekt.

Velferdsteknologi
Det skjer mye innenfor feltet nå. KomUT skal arbeide med velferdsteknologi, men fortsatt foreligger
det ikke et endelig mandat for hva KomUT faktisk skal arbeide med. Dette kommer vi tilbake til så
snart vi vet.
Det er viktig at kommunene begynner å tenke på velferdsteknologi og hvordan dere skal begynne å
arbeide med dette. I årene fremover kommer det nok til å skje mye utvikling på området. Det vi vet
er at dersom det er noen kommuner som fortsatt har analoge trygghetsalarmer, er det på tide å
skifte ut disse. Få på plass digitale, og gjerne mobile trygghetsalarmer.
I det arbeidet kommunene skal i gang med, anbefaler vi at dere benytter dere av en arbeidsmetode
som er beskrevet av KS i Veikart for velferdsteknologi:
http://www.samveis.no/
Under punktet «Landkart» kan du få oversikt over ulike prosjekter som er gjennomført i landet.
Det er også kommet den første gevinstrealiseringsrapporten fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram.
Den tar for seg anbefalinger og erfaringer fra kommuner som har deltatt i programmet:
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1139/Første%20gevinstrealiseringsrap
port%20-%20Nasjonalt%20velferdsteknologiprogram.pdf
Legger også ved lenke til nettsiden om det nasjonale programmet, her kan dere finne mye nyttig
informasjon:
https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

Kjernejournal
KomUT bistår Direktoratet for e-helse i utrullingen av kjernejournal. Vi tilrettelegger for møteplasser
og kontaktpunkter for Direktoratet.
Innbyggere i UNN-området fikk kjernejournal 1.november 2015. Resten av innbyggerne i helse nord
får dette i løpet av høsten. Da vil også øvrige helseforetak og legevakter/legekontor ta dette i bruk.
Fint om dere kan spørre deres legekontor om de tenker ta i bruk kjernejournal.
Her kan dere lese mer om kjernejournal:
www.ehelse.no/kjernejournal
Anbefaler dere også å logge dere inn på www.helsenorge.no og se på deres kjernejournal. Her kan
dere som ikke har fått kjernejournal ennå, opprette det. Men dere som ikke har fått det ennå, her vil
det opprettes kjernejournal automatisk på dere i løpet av september/oktober 2016.

Side 2 av 5

Meldingsovervåking
Vi minner om viktigheten med å ha gode rutiner for meldingsovervåking, dette gjelder både i
meldingstjener og i fagsystemet. Det må sjekkes daglig at utvekslingen går, og at det ikke er noen feil.
I FUNNKe laget vi et e-læringskurs om meldingsovervåking. Her kan dere også ta en titt.

E-læringskurs








Hensikten med kurset: Elektroniske meldinger brukes mellom de ulike tjenestene i helse- og
omsorgssektoren: sykehjem, hjemmetjeneste, helsestasjoner, fastlege og helseforetak.
Hensikten er å bidra til sikrere kommunikasjon og en mer effektiv utveksling av informasjon
mellom de ulike partene, slik at kvaliteten på helsetjenestene heves. For at kvaliteten og
sikkerheten på meldingsutvekslingen opprettholdes, kreves det at noen har ansvar for å
overvåke og drifte tjenesten.
Kurset gir kunnskap om hvordan man tar i bruk elektronisk meldingsutveksling, og hvordan man
drifter og vedlikeholder tjenesten. Det er ment å være et hjelpemiddel og et sted for å utveksle
erfaringer med andre som jobber med drift og overvåking av elektroniske meldinger i helse- og
omsorgssektoren.
Hvem er kurset for? "Elektronisk meldingsutveksling" er et tilbud for deg som har ansvar for drift
og overvåkning av elektroniske meldinger i en kommune. Det kan være prosjektledere,
helsepersonell, enhetsledere eller IT-personell. Andre med ansvar eller interesse for elektronisk
meldingsutveksling kan også ha nytte av innholdet i kurset.
Hva vil jeg lære? Kurset gjennomgår følgende tema:
o Oversikt meldingsflyt
o Ansvar og roller
o Drift og avvikshåndtering
o Opplæring og brukerstøtte
o Krav - Veiledere
o Terminologi

Innholdet baserer seg på nasjonale, regionale og lokale krav, forpliktelser og veiledere innenfor
elektronisk meldingsutveksling. Det bygger også på erfaringer fra kommuner som har drevet med
elektronisk meldingsutveksling i lengre tid.
http://helsekompetanse.no/kurs/elektronisk-meldingsutveksling

NHN Adresseregister
Det er kommet en ny veileder for kommuner og interkommunale samarbeid når det gjelder
oppføring i NHN adresseregister. Alle kommuner må sørge for at informasjonen om de er oppdatert
her. Så les igjennom veilederen, og sjekk din kommune sine oppføringer i adresseregisteret. Minner
også om at det er tre obligatoriske tjenesteadresser for kommuner:




Sykepleietjeneste, pleie og omsorg
Legetjeneste, pleie og omsorg
Saksbehandler, pleie, omsorg og rehab

Her er link til den nye veilederen:
https://ehelse.no/Documents/Adresseregisteret/BrukerveiledningAdresseregisteretKommunehelsetj
enestenInterkommunaltSamarbeid.pdf
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Epostadresse- meldingsansvarlig
Alle kommuner bes opprette følgende epostadresse:
meldingsansvarlig@(kommunenavn).kommune.no . Denne epostadressen skal etter hvert brukes til å
sende ut varsel om nedetid og feil i meldingsutvekslingen. Det er en felles nasjonal standard, alle
kommuner skal ha denne epostadressen. Kommunen må sørge for at denne epostadressen rutes til
de som skal ha det.
Dette er bestemt gjennom en gruppe som arbeider med nasjonal varslingstjeneste. Det er tidligere
sendt ut brev om dette til kommunene, men det er få kommuner som har opprettet denne. Når
adressen er opprettet, send info om dette til kundesenter@nhn.no.

Tjenestebasert adressering
Det arbeides veldig mye med å få på plass tjenestebasert adressering mellom helseforetak og
kommuner. Forhåpentligvis får vi dette på plass i løpet av 2016. Vi vil komme nærmere tilbake med
informasjon om dette.
I mellomtiden er det viktig at alle kommuner ser over egen kommune i NHN Adresseregister, og
sørger for å få på plass de obligatoriske tjenesteadressene.

Helsestasjon
Helsestasjonene vil ha fokus i 2016 og 2017. Men det er noen utfordringer, noen fagsystemer er ikke
klar for tjenestebasert adressering. Det må en god kartlegging til for å få oversikt over hvilke
systemer og versjoner som brukes. Og så håper vi at vi i løpet av høsten kan komme i gang med
meldingsutveksling på noen helsestasjoner i nord.
Nå er det et prosjekt gjennom KS for å se på muligheten for å få på plass fødselsmeldingsepikrise, slik
at denne kan sendes elektronisk til helsestasjonen. Dette vil vi også følge tett.
Vi holder dere informert etter hvert som vi får mer informasjon.

Informasjonssikkerhet
Arbeid med informasjonssikkerhet er viktig, og vi i KomUT Nord har satt det på dagsorden gjennom å
arrangere Normen-konferanser for kommuner i nord. I Tromsø ble det arrangert samling for
kommunene i Finnmark og Troms/Ofoten i mars. For kommuner i Nordre Nordland blir det arrangert
Normen-konferanse 10.-11.mai i Svolvær, og for kommuner på Helgeland blir det arrangert
konferanse i Mosjøen 13.-14.september. Vi håper kommunene deltar, og arbeider med dette temaet
i egen organisasjon.
Her legger jeg ved en link til Norm for informasjonssikkerhet. Her ligger det veiledere og faktaark
dere kan bruke, samt presentasjoner fra tidligere kurs.
https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet
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For å arbeide med informasjonssikkerhet i det daglige, anbefaler jeg å benytte seg av kurset Komp-IS.
Her finnes det humorfilmer som kan benyttes mot ledere og ansatte. Kurset og filmene finner dere
på KS Læring sine sider. Kurset krever innlogging. Dere finner det ved å søke på Komp-IS.
https://kurs.kommit.no/

Forskning på bruk av elektroniske meldinger
Det forskes på bruk av e-meldinger. Her kan dere lese mer om det:
https://sykepleien.no/forskning/2016/02/elektronisk-meldingsutveksling-ved-utskriving-avpasienter-fra-sykehus
https://sykepleien.no/forskning/2015/02/forventninger-og-erfaringer-med-elektroniskmeldingsutveksling-blant

Nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP) - HelseCERT
Nasjonalt beskyttelsesprogram for helse- og omsorgssektoren (NBP) er en gratis tjeneste for
virksomheter i sektoren. Formålet med tjenesten er å gi IKT-driftspersonell verdifull informasjon om
aktuelle trusler, sårbarheter og hendelser. Det er også mulig å be HelseCERT om bistand til
håndtering av hendelser. Vi anbefaler alle kommuner som ikke allerede er med i programmet, om å
bli med her.
Mer enn 280 kommuner mottar allerede informasjon om sikkerhetstrusler og sårbarheter fra Norsk
Helsenett ved HelseCERT. De gjennomfører sårbarhetsskanning fra internett for alle kommuner de
har samarbeid med. Hvis de oppdager at noen av kommunens systemer er sårbare for angrep vil de
sende dere informasjon om sårbarhetene og råd/anbefaling om hvordan sårbarhetene kan lukkes.
Mange kommuner har lukket sikkerhetshull etter å ha mottatt varsel fra de.
Se mer på: http://www.nhn.no/HelseCERT

Vennlig hilsen

Mona Pedersen - Prosjektleder KomUT Nord, koordinator KomUT Troms/Ofoten
Torolf Slettevoll – KomUT Helgeland
Jan Dag Ottemo – KomUT Nordre Nordland
Vidar Thomassen – KomUT Finnmark
Hege Stenbakk – KomUT Finnmark
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