Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møteinnkalling

Kvæfjord eldreråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
25.04.2017
09:30

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

Innkalling er sendt til:
Navn
Jarle Solheim
Lillian Marie Hessen
Harry Arnesen
Jakob Vaskinn
Patrica Ann Bendiksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

I samråd med leder i Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet
Innkalles det til fellesmøte Tirsdag 25.04.2017 kl. 09:30 på møterom 2.
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Planlegging av den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 2017
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2017

RS 14/17
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Endring av møtedag for neste eldrerådsmøte

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.04.2017
2017/459

Saksnr
6/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Godkjenning av eldrerådets møtebok 14.02.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra
eldrerådets møte 14.02.2017. 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 14.02.2017. 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

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
25.04.2017

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.04.2017
2017/459

Saksnr
7/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
25.04.2017

"Kontakt på tvers av aldersgrenser"- orientering om framdrift

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Dokumenter i saken:
Eld-sak 12/16 Generasjonskonferansen 2016- etterarbeid
ELD-sak 3/17 «Kontakt på tvers av aldersgrenser»- felles rådsmøte eldreråd og ungdomsråd
Saksopplysninger
I fellesmøte med ungdomsrådet og eldrerådet i Kvæfjord 14.02.2017, ble følgende vedtak fattet:
«Fellesmøte Eldrerådet og ungdomsrådet har diskutert mulighetene for å samarbeide om ulike tiltak og
aktiviteter som kan skape kontakt på tvers av aldersgrenser. Rådene har følgende aktiviteter/ tiltak som de
ønsker å arbeide videre med:
1. samarbeid eldre- ungdomsskole og videregående skole; som eget valgfag i
ungdomsskolen, eller som enkelttimer i f. eks lokalhistorie, aktivitetslære, matfag på
både ungdomsskole og videregående skole
2. undersøke muligheten for å utvikle en «Fag-app» som elevene kan benytte for å komme
i kontakt med eldre med lokalkunnskap og/ eller kunnskap på andre områder som kan
være av interesser for unge
3. unge inviteres til å delta med et underholdningsbidrag (dans? sang el. l) på Eldredagen
2017
4. En del av tiltakene innebærer forslag til endringer i undervisningsopplegg, og saken bør
derfor videresendes til levekårsutvalget for videre behandling.
Merknad:
- Lillian Hessen og Johanne Grønbeck kan stille i levekårsutvalget og presentere saken.
(forslag 22.2.2017, Karin Eriksen avtaler direkte)

-

Jacob Vaskinn og Vivian undersøker mulighetene for besøk i enkelttimer i historie/ evt
valgfag på Borkenes ungdomsskole
Dersom også aktuelt å prøve på Flesnes: Pat Bendiksen og Jarle Solheim
Johanne Grønbeck og Lillian Hessen snakker med Rå vgs
Ulrik Jacobsen undersøker muligheten for å utvikle en «Fag-app»
Johanne Grønbeck tar ansvar for underholdning/ dans på Eldredagen 2017

Vurderinger
De ulike rådsmedlemmene gir en orientering om framdrift i saka i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

03.04.2017
2017/197

Saksnr
8/17
8/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
25.04.2017
25.04.2017

Orientering om Helsehus i Kvæfjord

Administrasjonssjefens innstilling
Den framlagte orienteringen om nytt Helsehus i Kvæfjord tas til orientering.

Dokumenter i saken:
- Rundskriv nr 1/13- Budsjettrundskriv 2013
- Rundskriv nr 1/14- Budsjettrundskriv 2014
- Helse- og omsorgsplan 2014-2020 Kvæfjord kommune «Morgendagens omsorg»
- PS 80/15 - Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- LEV 8/16- Helsehus: Utvidelse av mandat i utredningsfasen
- K-sak 48/16- Helsehus i Kvæfjord- mulighetsstudie. Tomteutredning
- F-sak 60/16- Helsehus- prosjekt i flere faser, valg av entrepriseform
- Rundskriv nr 1/17- Budsjettrundskriv 2017
Det vil i møtet bli presentert foreløpige skisser for Helsehus i Kvæfjord.
Saksopplysninger
Lokale og sentrale føringer i forhold til samlokalisering av helsetjenester:
I budsjettrundskriv 2013 nevnes behov for bygging av nye heldøgnsplasser i Kvæfjord første gang, og i
Økonomiplan 2014-2017 bad politikerne om at fysioterapi- og ergoterapitjenesten måtte vurderes
innpasset i det nye bygget som etterhvert har fått navnet Helsehus. Helse- og omsorgsplan 2014-2020
foreslår å etablere et nytt avlastning/ opptreningstilbud med minimum 10 plasser, samt å ha fokus på
samlokalisering fysio/ergo/rehabiliteringstilbud og evt lege. Samlokalisering av ulike helsetjenester er i
tråd med sentrale føringer i blant annet Primærhelsetjenestemeldinga og samhandlingsreformen fra 2012
som har medført at pasienter skrives raskere ut fra sykehus. Fokus har endret seg fra at pasientene er
«ferdigbehandlet» til «utskrivningsklare». Kravene til fleksibilitet og samarbeid i kommunen har økt i
takt med mer pleie- og behandlingskrevende pasienter. Kvæfjord fikk i 2016 kr 300.000,- i statlige
tilskuddsmidler for å stimulere til /utrede muligheten for samlokalisering. Midlene er brukt til utredning
av Helsehus.

I 2016 vedtok Levekårsutvalget å utvide mandatet i utredningsfasen for Helsehus til også å omfatte
helsestasjonen, natt-tjenesten, sykepleietjenesten, rus- og psykiatritjenesten og kommunepsykolog. Disse
kom i tillegg til opprinnelige mandat med korttidsplasser, lege, ergoterapi og fysioterapi inklusive
frisklivssentral. Kommunestyret behandlet i K- sak 48/16 tomtevalg, og vedtok da Kveldrotomta for
videre planlegging av Helsehus, samt at Helsehusprosjektet skulle vurderes i budsjett og økonomiplan
2017- 2020. I oktober 2016 vedtok Levekårsutvalget at helsehus skulle planlegges innenfor rammene av
skissert alternativ 1/ opprinnelig mandat, men « ber på det sterkeste om at det innarbeides plass til hele
eller deler av helsestasjonstjenesten i det nye helsehuset». I budsjett 2017- økonomiplan 2017-2020 er
det avsatt 20.700.000 i 2017 og 69.000.000 i 2018 til Helsehus, - tilsammen 89.700.000.
Organisering:
I dag er kommunens helsetjenester spredt rundt på flere lokaliteter. Disse er til dels gamle og lite
hensiktsmessige. Helse – og omsorgstjenestene er i dag organisert med en helse- og omsorgssjef og 10
enhetsledere, og er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven. Helsestasjonen er i dag lagt til avdeling for
kultur og oppvekst, sammen med øvrige tjenester rettet mot barn og unge. Lovmessig yter også
Helsestasjonen tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Den pågående ou-prosessen i kultur- og
oppvekst vil gjøre en vurdering av fremtidig organisasjonstilknytning for helsestasjonen.
Vurdering
Generelt om helsehus:
Ved utredning av tomt til nytt helsehus i Kvæfjord ble beliggenhet ansett som ett av de viktigste
kriteriene. Investering i bygg gir en forholdsvis liten utgift sett i forhold til den langsiktige driften av
tjenestene som gis.
Nattjenesten har i dag sin base på Husby/ Kvæfjordheimen, og Sykepleietjenesten (som nå har lokaler i
gamle Kveldrobygget som planlegges revet i forbindelse med bygging av helsehus) planlegges lokalisert
på Kvæfjordheimen sykehjem. Drift av et Helsehus bygd i nær tilknytning til de store enhetene som i dag
huser rundt 60 pasienter/ brukere, disponerer ca 80 årsverk helsepersonell, og gir tjenester dag,
ettermiddag og natt vil gi mange samordningsgevinster. Sambruk av personell vil styrke tjenestetilbudet
samlet sett, og en vil kunne bruke knappe fagressurser der de er mest påkrevd – uavhengig av hvor
pasientene oppholder seg. Periodevis vil det f eks kunne være behov for 2 nattevakter på
korttidsavdelinga, og med nærhet til øvrig helse - og omsorgstjenesten vil personell ambulere og bidra
der det er behov – istedenfor at en må tilsette flere nattevakter. For å kunne lette muligheten for samdrift
og effektiv utnyttelse av personellressursene mellom tjenestene i nytt helsehus og sykepleietjenesten/
natt-tjenesten, planlegges det å bygge en fysisk overgang/bru fra helsehuset til Kvæfjordheimen- Husby.
Helsehuset planlegges også med et felles medisinrom for Sykepleietjenesten og helsehusets
korttidsavdeling, med en plassering i helsehuset lett tilgjengelig fra Kvæfjordheimen. Det palliative
rommet er også plassert nærmest Kvæfjordheimen, da oppfølging, støtte og bl. a. smertebehandling av
mennesker i livets siste fase kan kreve tett oppfølging av lege/sykepleier.
Det er allerede i dag en utfordring å få dekket alle vaktene med kvalifiserte sykepleiere/vernepleiere
døgnet rundt. En samarbeider i dag mellom institusjonene og åpen omsorg for å få dekket oppgavene
som krever denne kompetansen. Ved en samlokalisering av både helsehus med korttidsavdeling og
legetjeneste, og i nærhet til øvrige pleie og omsorgstjenester vil det gi nye muligheter til sammen enklere
å løse de utfordringene vi står overfor – både i dag og i fremtiden. Sambruk av personell vil styrke
tjenestetilbudet samlet sett, og en vil kunne bruke knappe fagressurser der de er mest påkrevd –
uavhengig av hvor pasientene oppholder seg. Det forventes at rekruttering av helsefaglig personell blir
en økende utfordring i fremtiden, da andelen eldre øker og innbyggere i arbeidsdyktig alder blir færre.

Selv med økt bruk av velferdsteknologi vil behovet for faglig kvalifisert helsepersonell alltid være
tilstede.
Med flere ansatte samlet på en arena, gir dette også større sikkerhet for den enkelte arbeidstaker –
både når det gjelder sikkerhet og trygghet på at en raskt kan få hjelp til å løse akutte utfordringer. Noe
som igjen vil kunne gi bedre tjenester til innbyggerne.
Barn og unge og voksne med langvarige og sammensatte behov for koordinerte tjenester, har lovfestet
rett til en kommunal koordinator. For å kunne gi et samlet og tilpasset tilbud til disse innbyggerne er det
viktig at ansatte enkelt kan samarbeide. Aktører i disse møtene kan i tillegg til ulike helse- og
sosialpersonell være lærere, ppd-tjeneste, spesialisthelsetjeneste med flere.
Ved en samlokalisering av helsehus med korttidsavdeling og legetjeneste m.m. og i nærhet til øvrige
pleie- og omsorgsinstitusjoner vil samarbeidet og tjenestene enklere gis på tvers av enheter og
fagområder. En samlokalisering av et så bredt omfang av helse- og omsorgstjenester vil kunne gi store
kvalitetsmessige forbedringer og forenkle samarbeidet. Det vil lette tilgjengeligheten for pasienter og
øvrige innbyggere som har behov for helsetjenester.
Det planlegges informasjonstavler og ulike velferdsteknologiske løsninger som skal bidra til et bedre
og samordnet tilbud til kommunens innbyggere, samt en mer effektiv utnyttelse av personellressursene.
Krav til universal utforming er ivaretatt, og parkeringsplasser for ansatte og besøkende er planlagt i
tilknytning til bygget. Bygget har felles inngang og resepsjon for alle tjenesteområder. Terrenget tilsier
at adkomst til bygget er noe bratt, men det vil være mulig å kunne kjøre helt inntil hovedinngangen. Det
vil også være mulig for gående å kunne komme inn i huset fra nedsiden. Korttidsavdelinga har egen
hovedinngang i tillegg til at de kan gå inn via resepsjonen. Helsestasjonen har et eget lite venterom hvor
småbarna som skal til kontroll kan oppholde seg, men rommet kan også benyttes til andre formål. Det er
mulighet å stenge av deler av bygget, eks Legesenter, Helsestasjon og Fysio – og Ergoterapitjenestens
lokaler. Det vil gi mulighet for tilgang gjennom felles inngang til møterom/spiserom samtidig som
helsestasjon og/eller legesenteret kan være avstengt.
Samlokalisering gir også mulighet for en bedre utnyttelse av fellesarealer. Det tenkes felles venterom for
alle enheter med unntak av helsestasjonen. Det blir felles spiserom med kjøkkenkrok, felles møterom for
15 personer. Møterommet kan utvides til dobbelt størrelse når spiserommet inkluderes. Legesenteret har i
tillegg behov for et møterom i nær tilknytning til kontorene,- dette kan også benyttes av andre ansatte.
Det planlegges felles lager, utstyr, arkivrom og mulighet for fleksibel bruk av flere rom.
Korttidsavdelinga med 10 rom, vil få ei overbygd bru til Kvæfjordheimen, og det er planlagt sansehage
på taket. I tillegg vil sansehagen utenfor Husby sykehjem kunne benyttes. Avdelinga vil ha ulike
pasientgrupper, og dermed også behov for bred faglig kompetanse. Korttidsplassene i Kvæfjord er i dag
spredt med fire plasser over to etasjer på Boas, to på Kvæfjordheimen og i perioder på Husby sykehjem
etter at avlastnings/ rehabiliteringsavdelinga på Trastad ble nedlagt. Dette har bidratt til en oppsplitting
av spisskompetanse blant annet i forhold til rehabilitering. Behovet for korttidsplasser har økt betraktelig
siden 2012, da samhandlingsreformen ble iverksatt. En økende andel av innbyggere over 80 år, og større
sykelighet i den eldste gruppa, hurtigere utskrivning fra spesialisthelsetjenesten både for somatiske og
rus- psykiske lidelser, samt økende andel kroniske sykdommer i befolkninga har gitt kommunen nye
utfordringer i forhold til bare for 5-10 år siden. Behovet for gode og helhetlige rehabiliteringstilbud i
kommunen øker, også etterhvert som spesialisthelsetjenesten bygger ned sine rehabiliteringstilbud og
fokus på egenmestring og medbestemmelse øker. Korttidsopphold skal gi tilbud til pasienter som er
utskrevet fra sykehus, med behov for spesialisert kompetanse innen rehabilitering av ulike funksjoner
som opptrening etter hjerneslag (som både kan være fysisk, psykisk og språklige utfordringer),
smertebehandling, omsorg og pleie ved livets slutt og pasienter med smittsomme sykdommer som
trenger smittevern i tilpasset pasientrom. Smittsomme sykdommer er som kjent en økende utfordring

også i Norge, og kommunene vil også måtte regne med å få et økende ansvar for å handtere dette.
Demenssykdom er et annen sykdomsgruppe som er økende. Et bedre samaordnet tilbud til denne
pasientgruppa i et nært samarbeid mellom lege, sykepleiere, fysio-, ergoterapeut vil kunne bidra til av
flere får tidlig og tilstrekkelig tilrettelegging til å mestre å bo i eget hjem lengre, og gi bedret livskvalitet
for både pasient og pårørende.
Den nye avdelinga vil ha et eget tilrettelagt palliativt rom, med et kombinert pasient/trenings/
pårørenderom i tilknytning til dette. Det vil være spesielt tilrettelagt for pasienter i livets siste fase som
har behov for spesialisert behandling, og dermed ikke kan bo hjemme, men ønsker at pårørende kan være
sammen med dem på avdelinga. Krav om bred faglig kompetanse kan også være et viktig pre for å
rekruttere og beholde dyktige ansatte. En samlokalisering med flere yrkesgrupper vil kunne bidra til å
gjøre helsehuset til en mer attraktiv arbeidsplass.
Pasientrommene som bygges vil være tilpasset krav fra Husbanken, noe som gir et mer funksjonelt
rom for pasienten og bedre arbeidsforhold for ansatte.
Legesenteret vil få kontor til 4 fastleger og 1 turnuslege, samt akuttrom og ambulanseinngang. Sentreret
er i dag lokalisert på Trastad, og yter legetjenester til kommunens innbyggere. Lokalene er delvis
oppgradert de siste årene, men er ikke tilpasset dagens krav. Når en pasient må fraktes på båre, må båren
med pasient og hjelpere gå igjennom venterommet hvor det sitter andre pasienter. Ambulansebilen bør ha
egen inngang med overbygg og tilrettelagt akuttrom, slik at pasienter enkelt og verdig kan fraktes ut og
inn.
Kommunen har legevakt på dagtid samt på ukedager fra kl 16.00 til 20.00. På ettermiddagene er
vakthavende lege alene i bygget. Dette er sikkerhetsmessig ikke forsvarlig. Ved en samlokalisering med
korttidsavdeling vil det alltid være tilgjengelig personell hele døgnet, som kan tilkalles raskt ved behov
for bistand på grunn av behandling eller sikkerhetsbehov for legen. Hvis vi ikke kan skape trygghet for
legene på vakt, må legevakttilbudet på ettermiddagene avvikles og søkes løst i samarbeid med
nabokommunen. Legesenteret har i dag 4 stillingshjemler for fastleger, pluss at vi har turnusleger som
skifter hvert halvår. Legene har 15% bistillinger tilknyttet henholdsvis Helsestasjonen, Husby sykehjem
og korttidsavdeling, og Kvæfjordheimen. Ved en samlokalisering kan også disse tjenestene gis på en mer
fleksibel og effektiv måte – og det vil gi bedre tjenester med mindre ressursbruk.
Fysioterapi, Frisklivsentral og Ergoterapitjenesten er i dag lokalisert i underetasjen på Oscarsvei 9,
Trastad - som tidligere også huset Avlastnings- og korttidsavdeling i 2. etasje. Det planlegges 5
behandlingsrom + 1 fleksibelt rom, gym sal med plass for inntil 15 personer og styrketreningsrom/
arealer.
Dagens bygg må vedlikeholdes og være oppvarmet hele året, selv om bare underetasjen er i bruk. For å
kunne gi et fysioterapi/aktivitetstilbud til flere innbyggere, er det ønskelig å tilby flere aktivitet i grupper
i tillegg til/i etterkant av individuelle tilbud. Dette gjelder både mennesker med akutte helseskader og
mennesker med kroniske lidelser som har behov for hjelp og støtte for å beholde/bedre sin helse.
Beliggenheta for fysioterapitjenesten bidrar til at de ansatte må bruke mye tid i bil for å forflytte seg
mellom barnehager, skoler, sykehjem, rehabiliteringsavdelinga på Boas og øvrige hjemmeboende. Med
fysio – og ergoterapien samlokalisert med korttidsavdeling vil pasienter inne på rehabilitering/
korttidsopphold kunne få mer fleksible behandlingsopplegg. Det kan i større grad legges opp trening når
pasienten er klar for det. Et nært samarbeid mellom ansatte på rehabiliteringsavdelinga, fysio-, og
ergoterapitjenesten vil erfaringsmessig bidra til faglig utvikling av tjenestene og kunne tilby et mer
helhetlig rehabiliteringstilbud. Et samlokalisert helsehus sentralt på Borkenes, hvor størsteparten av
pasientene befinner seg, vil bety lettere tilgjengelighet til helsehuset både for unge og eldre eller fra
helsehuset for ansatte som skal ut for å gi behandlingstilbud. Redusert reisetid vil igjen gi mer tid til
behandling.

Frisklivssentralen er en ny og viktig aktør på området forebyggende helsearbeid. Viktige aktører i
frisklivsarbeidet er lege, helsesøster, fysio- og ergoterapeuter. En samlokalisering av disse aktørene vil
bidra til å lette samarbeidet og øke fokus på friskliv og egenmestring for alle innbyggere. Gjennom
frisklivstilbudet får mange innbyggere tilbud om bistand til å mestre hverdagen selv om de har
helseutfordringer. Frisklivssentralen tilbyr motivasjonssamtaler for å bevisstgjøre til endring av livsstil,
tilpasset fysisk aktivitet individuelt og i gruppe, kostholdsveiledning og bistand til røykeslutt.
Egenmestring er viktig for alle mennesker. Frisklivssentralen har mange ulike tilbud som kan gis i
grupper, og trenger et lokale med plass til rundt 15 personer – det har de ikke i dag.
Ergoterapitjeneste vil få ett kontor og lager lett tilgjengelig. Ergoterapeut har behov for stor lagerplass,
da det er en økende mengde utstyr som lånes ut derfra.
Helsestasjonen er planlagt med 4 kontor, veierom og eget venterom. Dette er nødvendig for små barn
som beveger seg mye på golvet, og trenger høyere romtemperatur enn voksne. Det er også tatt hensyn til
skjerming mot eventuell smitte fra syke personer.
Et flerbruksrom plassert mellom Helsestasjonen og Fysio/Ergoterapitjenesten vil kunne benyttes til andre
formål; studenter, psykolog, andre yrkesgrupper etter behov.
Vurdering av fremtidig organisering
Et nytt samlokalisert helsehus vil kreve endring av organisasjonen, og med en samtidig stor nedbygging
av tjenesten til mennesker til utviklingshemming er det påkrevd med en gjennomgang av hele helse- og
omsorgs organisasjon. Et helsehus må også ha en organisasjon som bidrar til økt samarbeid mellom
fagpersoner, gir bedre og mer tilpassede tjenester på riktig nivå og skape et fagmiljø som bidrar til
utvikling av hele kommunens helsetjeneste – både forebyggende og behandlingsmessig. En ou-prosess
vil kartlegge dagens og morgendagens oppgaver samt foreslå gode, fleksible og effektive måter å
organisere tjenestene på. Et viktig tema her vil være hvordan vi i større grad kan vri tjenestene fra
behandling etter skade til å drive forebyggende arbeid som kan bidra til bedre helse og livskvalitet – også
for de som må leve med ulike helseutfordringer. Hva trengs og hvordan kan og en kan få avsatt mer
resurser til forebyggende arbeid gjennom rehabilitering, hverdagsrehabilitering, frisklivsarbeid, hjelp til
selvhjelp – egenmestringstrening, opplysningsarbeid rettet mot innbyggere – unge, voksne og eldre. Et
godt rehabiliteringstilbud på en god utrednings- og rehabiliteringsavdeling, i et nært samarbeid med
fysio, ergo, lege m.m. vil kunne bidra til av flere får riktig og tilstrekkelig opptrening til å mestre å bo i
eget hjem lengre, mestre egne helse-utfordringer og gi bedret livskvalitet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.04.2017
2017/459

Saksnr
9/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Eldrerådet

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
25.04.2017

Planlegging av den internasjonale eldredagen i Kvæfjord 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Dokumenter i saken:
ELD 24/16 Evaluering av eldredagen 2016 i Kvæfjord
Saksopplysninger
I forbindelse med evaluering av eldredagen 2016 i Kvæfjord (ELD 24/16) fattet eldrerådet følgende
vedtak: «Eldrerådet har gått gjennom og evaluert eldredagen, og ønsker å gjenta markeringen i 2017.»
Vurderinger
Erfaringene fra markering av eldredagen 2016 var svært gode. Men planleggingen startet relativt seint, så
det ble hektisk rett før markering. Det er derfor ønskelig med en lengre planleggingsperiode i 2017.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef

PS 10/17 Referatsaker

Spørsmål til eldrerådene i 7 kommuner vedr. endel forhold der
eldrerådene er involvert,- svar fra Kvæfjord kommune
Økonomi:
1.Hvor stort er eldrerådets budsjett i 2016 ?
Eldrerådet i Kvæfjord har ikke egen budsjett.
Ihht økonomiplanen er reservert bevilgning for Eldreråd, Råd for
funksjonshemmede og Ungdomsrådet foreslått økt fra kr 11.000,- i 2016 til kr
32.000,- i 2017.
2. Hva er tatt med i budsjettet ?
( Lønn til sekretærhjelp, møtegodtgjøring, reiseutgifter, kursvirksomhet- egne
kurs/deltakelse etc.)
I denne posten inngår dekning av reise- og kursutgifter/ virksomhet,- etter
avtale med ordfører.
Møtegodtgjørelse dekkes fra annen post.
3.Har lederen godtgjøring ut over møtegodtgjøring, og eventuelt hvor stor er
denne? Er dette beløpet innbakt i eldrerådets totale budsjett?
Eldrerådsleders godtgjøring utover møtegodtgørelse på kr 500 pr møte er
dekning av reiseutgifter.
4. Hvem har myndighet til avgjøre hva en skal bruke til bestemte formål?
Ordfører
Sekretærhjelp
I retningslinjene for eldrerådene blir det sagt at arbeidets omfang til sekretæren
vil kreve 1/3 stilling.
1 Hvordan er sekretærspørsmålet løst i din kommune?
Sekretær for rådet er ansatt og lønnes gjennom sin ansettelse i helse- og
omsorgsadministrasjonen. Det er ikke avsatt fast stillingsprosent.
I tillegg utføres sekretæroppgaver av servicekontoret og andre kommunalt
ansatte saksbehandlere,- eks budsjettsak.

2. Har sekretæren saksbehandlerkompetanse slik at vedkommende kan
forberede saker til møtene i rådet.
Ja. I tillegg saksforberedelse en del saker av andre ansatte avhengig av
fagområde.
3. Hvor stor stilling har saksbehandleren?
Se pkt 1
Markering av eldredagen 1.oktober.
Jeg regner med at dere alle har en markering/ feiring av eldredagen som blei
vedtatt i FN i 1990.
Ja, dagen ble feiret5.oktober
1. Hvem har tatt på seg ansvaret for å organisere eldredagen? Er det flere
som Samarbeider om den?
Representanter fra eldrerådet sammen med sekretær og leder for
Frivilligsentralen i Kvæfjord. Sanitetsforeningene tok ansvar for å stille med
tapas til alle frammøtte.
2. Hvilket innhold har den i din kommune?
Kreves det inngang/betaling for å delta?
2016 var første gang eldredagen ble feiret i egen kommune. Tidligere har eldre
vært invitert og deltatt i Harstad.
Tema for dagen 5.10. var et foredrag med Astrid Nøkleby Heiberg «Om og til
eldre over 60 år».
Arrangementet var gratis, svært vellykket, og det møtte rundt 160 stykker på
Fram.
3. Hvordan dekkes utgiftene til denne dagen, f.eks av eldrerådets budsjett,
en
etat sitt budsjett, eller av sentraladministrasjonen budsjett (rådmann/ordfører).
Utgiftene ble dekket av prosjektmidler fra Frivilligsentralen.( dette vil vi ikke
kunne regne med å få senere år).
Borkenes 21.12.2016
Med hilsen
Marit Blekastad
Sekretær for eldrerådet i Kvæfjord
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RAPPORTERINGSSKJEMA
Tilskudd til dagaktivitetstilbud

for hjemmeboende

statsbudsjettet
Rapporteringsfrist:
Husk underskrift.

i&

Skjema vedlegges rapportering

dagaktivitetstilbudet.

I

i Altinn.

i 2016 skal senest 20.12.16 rapportere
Plasser det er søkt tilskudd til i perioden

tilskudd i 2017 på bakgrunn av opplysninger

plasser som faller innenfor tilskuddsordningen,
opprettet

2016 (kap.761, post 62)

20.12.16

Alle tilskuddsmottakere
videreført

personer med demens,

på faktisk opprettede

plasser i

2012 til 2016 vil automatisk

i rapporteringen.

dvs, som er opprettet

få

Det skal kun rapporteres

på

i perioden 2012 til 2016. Er det

flere plasser enn det er søkt tilskudd til, må det evt. sendes ny søknad for å få tilskudd for

disse plassene.
Kommuneo

I snin er

Kommunenavn

Kvæfjord

Kommunenummer

1911

Organisasjonsnummer

972417998

Kontaktperson

Guri H. Bjørback

Telefon

77023512

E-post

GuriH.bjorback@kvafjord.kommune.no

0

I snin er om videref

rte

lasser o

rettet i erioden 2012 til 2015 o videref

rt i 2016

Tilbud 2

Tilbud 1
Antall plasser per dag

4 plasser

plasser

Antall dager per uke

2 dager per uke

dager per uke

114080 kroner

kroner

Mottatt

tilskuddsbeløp

per tilbud

Forklaring: legg til flere kolonner
Målo

nåelse n e

lasser o

dersom kommunen

har videreført

flere enn 2 tilbud.

rettet i 2016
Tilbud 2

Tilbud 1
Antall plasser i drift

plasser

0 plasser

Antall dager åpent per uke

dager per uke

dager per uke

Endelig dato for oppstart

dato

dato

kroner

kroner

Mottatt

tilskuddsbeløp

Forklaring:

per tilbud

legg til flere kolonner

dersom kommunen

Estimert antall brukere av de videreførte

har etablert

g nyetablerte

tilbudene

flere enn 2 tilbud.

i kommunen

4 personer

Side 1 av 2

1.9Helsedirektoratet
Forankrin
I budsjett-

av tilbudet
og økonomiplan

fl

Annet politisk vedtak fattet

Da aktivitetstilbud

i 2017

Eksisterende dagaktivitetsplasser
automatisk

videreføres

skai opprettholdes

i 2017 og tilskudd skal

(kryss av for videreføring)

Dagens tilbud skal utvides med flere plasser og vi sender ny søknad på dette (det
blir ikke gitt utvidet tilskudd på bakgrunn av opplysninger

i rapportering,

dette

krever ny søknad)
Tille

so

I snin er:

Bekreftelse
Tilskuddsmottaker

bekrefter

med dette å ha lest og godtatt

dagaktivitetsplasser
for hjemmeboende
rapporteringsskjemaet
er korrekte:

vilkårene for å motta tilskudd til

personer med demens, og at opplysningene

Navn rådmann

Merete

Evt. delegert myndighet

Ågot Hammari,

Sted og dato

Borkenes 23.11.2016

i

Hessen
helse- og omsorgssjef

Underskrift

KmFord
Heise- og
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Harstad Eldreråd
Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
May-Unni Ertsås Olsen

Telefon:
77026016

Vår dato:
08.11.2016

Vår ref.:

2016/6879 / 033

Skånland Eldreråd
Lavangen Eldreråd
Kvæfjord Eldreråd
Ibestad Eldreråd
Salangen Eldreråd
Gratangen Eldreråd

INVITASJON TIL FELLESMØTE FOR ELDRERÅDENE I SØR-TROMS 12. JANUAR
2017
Viser til fellesmøtets vedtak i sak 3 den 26. april 2016, der Harstad Eldreråd bes innkalle
til neste møte.
Harstad Eldreråd tar utfordringen og inviterer til fellesmøte for Eldrerådene i Sør-Troms
12. januar 2017 kl. 11.00 – Sama Aktivitetssenteret, Harstad
Vi ber om at datoen merkes av i kalenderen, slik at så mange som mulig kan delta.
Program for møtet kommer senere.
Har dere tips om aktuelle saker, ta gjerne kontakt med Jarle A. Larssen:
jarlea-l@online.no
Mobil: 90648442
V beklager at det ikke ble mulig å få til et fellesmøte nå i høst pga. høyt aktivitetsnivå og
sykdomsforfall.

Med hilsen

Ivar Østberg

Jarle A. Larssen

Leder Harstad Eldreråd

Koordinator fellesmøte

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

HarstadBesøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9

Postadresse:
Telefon:
E-post:
Organisasjonsnr: Bankgiro:
9479 Harstad 77 02 60 00 postmottak@harstad.kommune.no 972 417 971
SpareBank1Nord-Norge
4760 25 00000
Hjemmeside:
www.harstad.kommune.no

FELLES ELDRERÅDSMØTE FOR SØR-TROMSREGIONEN 12/1-2017

Sted: Sama Aktivitetssenter, Harstad
Deltakere: Se vedlagte deltakerliste.
Møtestart: kl 1040
1. ÅPNING
Leder for Eldrerådet i Harstad, Ivar Østberg, ønsket velkommen.
Jarle A. Larssen, møteleder.
2. DAGSORDEN:
Kl.1040 Høyskolelærer/vernepleier, Mona Stenhaug Johannessen,
"Demens - hva er utfordringen"?
Kl 1230 Lunsj
Kl 1300 Frivillighetskoordinator, Terje Olsen, innleder om prosjekt:
"Livsgledesykehjem"
Kl 1430 Statutter for fellesmøtene for eldrerådene i Sør-Troms
Foredrag av høyskolelærer/vernepleier, Mona Stenhaug Johannessen,
"Demens - hva er utfordringen"?
I sitt foredrag kom hun bl.a. inn på
- Demens - Alzheimer
- Miljøarbeid
- Livskvalitet
- Mål; vi skal leve livet ut!
- Det ble vist 3 filmsnutter
Til slutt hadde flere ordet til spørsmål og kommentarer.
Lunsj.
Foredrag av frivillighetskoordinator, Terje Olsen. Prosjekt:
"Livsgledesykehjem".
I sitt foredrag kom han bl.a. inn på
- Frivillighetsstrategi; frivillighet, rekruttering og motivering
- Alderssammensetning 1990-2014 og prognoser 2020-2040
- Helseutfordringer blant eldre
- Livsglede for eldre
- Kommunikasjon
- Velferdsteknologi
Til slutt hadde flere ordet til spørsmål og kommentarer.

Statutter for fellesmøtene for eldrerådene i Sør-Troms
Det framlagte forslag ble enstemmig vedtatt med følgende rettelser:
1. Ved avstemminger har hver kommune 2 stemmer.
2. Ansvar for arrangementene går på rundgang mellom kommunene slik:
2016 Skånland
2021 Gratangen
2017 Harstad
2022 Kvæfjord
2018 Ibestad
2023 Harstad
2019 Salangen
2024 Skånland
2020 Lavangen
Til slutt foreslo Jarle Solheim, Kvæfjord, at eldrerådene i kommunene må kreve at
teleslynge monteres i alle offentlige bygg.
Møtet slutt kl. 14.20.
Margit Killengreen Myreng
Referent

DELTAKERLISTE:

Harstad:

Ivar Østberg
Johanne Pedersen
Margit Killengreen Myreng
Jarle A. Larssen
Erling Pedersen
Noralv Robertsen
Astrid Nergård

Kvæfjord: Lillian Hessen
Jakob Vaskinn
Jarle Solheim
Ibestad:

Svanhild Johansen
Per Anders Strand
Ragnhild Arvesen
Harry Johansen
Marthe Stensen

Gratangen: Agnar Kvernmo
Olaug Olsen
Reidulf Pedersen
Else Holm
(Frivillighetssentralen)
Roger Markussen (Leder Helse- og sosialutvalget)
Skånland:

Hans Olsen
Ruth Nylund

Salangen:

Roald Østvik
Astrid W. Rydland

Lavangen: Jarle Nygård
Johan Lyngstad
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamanni
Saksbehandler
Nils Aadnesen

fF

Telefon
77 64 20 64

Vår dato
30.01.2017
Deres dato
21.12.2016

Vår ref.
2016/603 - 33
Deres ref.
2016/250

Arkivkode
755

Unntatt offentlighet. offl § 13,jf
fv1§ 13 1.1eddnr.I taushetsplikt

Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

-

'

t

Kopi av vedtak om endringer i vergemål
Vi viser til brev av 21.12.16 vedrørende Kvæfjord råd for funksjonshemmedes behandling av
sak 19/16. Det ble vedtatt at «RFF i Kvcefjord ber om at FyIkesmannen etter vedtak om ny

verge, sender vedtak om endring i vergeforlwIdet til kommunen som bistår brukeren».
Fylkesmannen har forståelse for dette ønsket. Vi prøver også å følge det opp i saker der
vergen skal ivareta oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Ut over dette,
vil vi imidlertid ikke kunne sende kopi av vedtak, som en fast praksis.
Alle verger får tilsendt en skriftlig fullmakt fra Fylkesmannen. Her fremkommer det konkrete
mandatet som vergen har fått i det aktuelle vergeoppdraget. Kommunen vil kunne be vergen
om å få se denne fullmakten. For øvrig vil Fylkesmannen kunne kontaktes pr telefon eller epost, og Fylkesmannen vil opplyse om hvem som er verge for den enkelte. Disse
opplysningene er ikke taushetsbelagte. Vi sender også kopi av våre vedtak til Folkeregisteret.
For at vi skulle sende kopi av vedtak til «kommunene som bistar brukeren», måtte vi i så fall
undersøke i alle saker hvorvidt den vergetrengende mottar kommunale tjenester. Dette er
ikke opplysninger som vi nødvendigvis trenger i forhold til å få opplyst saken vedrørende
vergemål. Dette kan altså bli et visst merarbeid for oss. Videre er det ikke gitt at vergemålet
har et mandat som er knyttet til ivaretakelse av interesser i forhold til offentlig myndighet.
Rutiner og saksbehandlersystem gitt av sentrale myndigheter, legger heller ikke opp til at
kommunene automatisk skal ha kopi av vedtak ved bytte av verge, endring av mandat mv.
Vi ber om å bli kontaktet dersom det er spørsmål til denne tilbakemeldingen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og
kommunalavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen no
WWW fylkesmannen no/troms

Side 2 av 2

Med hilsen
Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektor
Nils Aadnesen
fagansvarlig

Kopi til:
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Postboks 6600

9291

TROMSØ

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke handskrevne signaturer.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni
Saksbehandler
Kristin Synnøve Voie

Telefon
77 64 21 41

Vår dato
18.01 2017
Deres dato

Vår ref.
2017/271 - 1
Deres ref.

Arkivkode

‘" rt kiNt,

Lt

d.
93r_)=1,1

Kvæfjord kommune
v/rådmannen
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

16770

Varsel om selvmeldingstilsyn - Kvæfjord kommune - hjemmetjenesten
Fylkesmannen i Troms melder med dette om tilsyn med Kvætjord kommune hjemmetjenesten. Temaet for tilsynet er tvungen helsehjelp etter pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A til pasienter mcd hjemmetjenester.
Tilsynet gjennomføres med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten
§§ 2 og 3, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3.

Bakgrunn for yalg ay tilsynstema
Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og
avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette
feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utoves ulovlig tvang eller at pasient mcd
manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige
avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell
er på ulike situasjoner.
Tilsynet er en del av de selvvalgte tilsynene som Fylkesmannen gjennomfører på bakgunn
en lokal risikovurdering. Tilsynet vil bli gjennomført i 12 kommuner i Troms i 2017.

av

Metode
Tilsynet vil bli gjennomført som et selvmeldingstilsyn. Det vil si at virksomheten i dette
tilsynet blir bcdt om å gjøre en samsvarsvurdering av egen praksis opp mot noen utvalgte
sjekkpunkter i et elektronisk spørreskjema. Det elektrontske spørreskjemaet vil bli sendt ut
15. februar 2017 med svarfrist I. mars 2017.
Selvmeldingstilsynet vil følges opp med uanmeldte tilsyn på samme tema i utvalgte
virksomheter i 2017 og 2018.

Formål med tilsynet
1dette tilsynet skal det undersøkes om kommunen legger til rette for at nødvendig sornatisk
helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelp blir gitt slik lovens krav og formål
forutsetter. Tilsynet skal undersøke om virksomheten folger kravene lovverket setter på
følgende tre områder:

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
~w.fylkesmannen.no/troms

.
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Kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at
pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
Kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
gjennomføres
Kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomfores med tvang
Regelverk
Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:
Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og ornsorgstjenester m.m.
Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
Forskrift av 01. juli 2015 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten
Forskrift av 28. oktober 2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten
Vi viser til Helsedirektoratet sine hjemmesider for nærmere informasjon om Pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A (litt is://helsedirektoratet.nolover/
asient-o
brukerretti Yhetsloven-ka ittel-4a ).
I forbindelse med tilsynet ber vi om at kommunen oppnevner en kontaktperson som
mottaker av det elektroniske spørreskjemaet. Opplysninger om hvem som er oppnevnt som
kontaktperson og dennes e-postadresse bes sendt til revisjonsleder Kristin S. Voie
(fmtrkvogfylkesmannen.no)
innen 1. februar 2017.

Tilsynsteamet består av:
revisjonsleder/spesialsykepleier
Kristin S. Voie
revisor/jurist Anne Tove Sivertsen
Med hilsen
Svein R. Steinert e.f
fylkeslege
Kristin S. Voie
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkesmannen i Troms
Foreløpig rapport fra selvmeldingstilsyn med Kvæfjord
kommune, hjemmetjenesten
Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 4A til pasienter med hjemmetjenester.
Virksomhetens adresse: Bygdeveien 26, 9475 Borkenes
Tidsrom for tilsynet: 18.01.17Kontaktperson i Virksomheten: førstekonsulent Anne Marit Bygdnes

Sammendrag
Fylkesmannen i Troms har gjennomført selvmeldingstilsyn med Kvæfjord kommune,
hjemmetjenesten
Selvmeldingstilsynet omfattet undersøkelse av følgende områder:




Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at
pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
gjennomføres
Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten, har opplyst om at de har en praksis som ikke avviker
fra lov eller forskrift.
Dato: 28.03.17
Kristin S. Voie
seniorrådgiver

Anne Tove Sivertsen
seniorrådgiver
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter selvmeldingstilsyn i Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten.
Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet som Fylkesmannen i Troms
gjennomfører i 2017. Det benyttes ulike metoder for tilsyn, herunder systemrevisjon,
selvmeldingstilsyn, stikkprøvekontroller og uanmeldte tilsyn.
Selvmeldingstilsyn er en form for tilsyn basert på at virksomheter og kommuner selv gjør en
gjennomgang på et begrenset område, bedømmer egen praksis, og melder resultater og plan
for eventuell bedring til tilsynsmyndigheten.
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om
statlig tilsyn med helsetjenesten § 2, jamfør lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 12-3.
Formål med tilsynet er:
 å se til at virksomheten utøves i samsvar med de krav som er stilt i lover og forskrifter
 å bidra til kvalitetsutvikling
Revisjonen omfattet undersøkelse av:




Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at
pasientens samtykkekompetanse blir vurdert
Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
gjennomføres
Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Rapporten omhandler de tilbakemeldingene som ble gitt fra virksomheten ved
selvmeldingstilsynet, og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens
arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

2. Generelt om bakgrunnen for valg av tilsynstema
Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og
avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette
feltet gir alvorlige konsekvenser; enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med
manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige
avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell
er på ulike situasjoner.
Selvmeldingstilsynet er en del av de selvvalgte tilsynene som Fylkesmannen gjennomfører på
bakgrunn av en lokal risikovurdering. Selvmeldingstilsynet er gjennomført i flere kommuner i
Troms i 2017.

3. Gjennomføring
I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 24 spørsmål som gjaldt
hjemmetjenestens praktisering av regelverket som omhandler tvungen helsehjelp etter pasientog brukerrettighetsloven kapittel 4A.
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Selvmeldingstilsynet vil følges opp med uanmeldte tilsyn på samme tema i utvalgte
virksomheter i 2017 og 2018.

4. Funn
I Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten, er tilbakemeldingen til Fylkesmannen gitt av
førstekonsulent Anne Marit Bygdnes. Tilbakemeldingen er gitt i samarbeid med leder for
hjemmesykepleien og fem enhetsledere i åpen omsorg. I tilbakemeldingen er det opplyst at
faglig overordnet ansvarlig for området er helse- og omsorgssjef Ågot Hammari.
Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen gjenspeiler kommunens arbeid på
området. Ut i fra tilbakemeldingen som er gitt har hjemmetjenesten i Kvæfjord fokus på
pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kapittel 4A som omhandler tvang. Det
arbeides også aktivt med tillitsskapende tiltak for å unngå bruk av tvang. Det diskuteres andre
løsninger, og hva som er riktig regelverk for å hjemle tvungen helsehjelp. For å forebygge
bruk av tvungen helsehjelp er det stor kreativitet for å finne andre løsninger, og de ansatte har
stor bevissthet om emnet.
Det er gitt tilbakemelding om at pasientenes samtykkekompetanse vurderes dersom det er
konkrete situasjoner hvor det kan være aktuelt med tvungen helsehjelp. Dersom det oppstår
situasjoner som krever det, gjøres det også fortløpende vurdering av pasientenes
samtykkekompetanse. Hvem som vurderer pasientenes samtykkekompetanse avhenger av hva
saken gjelder, og hvor klar vurderingen er. Ved tvilstilfeller rådfører hjemmetjenesten seg
med pasientens fastlege. Ellers gjøres samtykkevurderinger av helsepersonell som kjenner
pasienten godt, og som også har minst tre års høyskoleutdannelse. Samtykkevurderinger
journalføres i et eget område i Profil, og dersom pasienten er vurdert til å mangle
samtykkekompetanse skal dette i tillegg fremgå av sammenfatninger. Ansatte som yter
helsehjelpen er som hovedregel kjent med vurderinger som blir gjort vedrørende manglende
samtykkekompetanse hos pasienter som de yter tjenester til.
Det er gitt tilbakemelding om at det er høy toleranse for å imøtekomme pasientenes grenser
for hva som er forsvarlig personlig hygiene. Det forsøkes med tillitsskapende tiltak, og andre
alternativer fremfor tvungen helsehjelp. Det blir ikke gitt legemidler skjult i mat for å unngå
at pasienter motsetter seg medisineringen. Dersom dette likevel blir aktuelt vil det bli vurdert
opp mot regelverket. Det er også gitt tilbakemelding om at det i åpen omsorg ikke
benyttes bevegelseshindring som sengehester eller lignende for pasienter som ikke ønsker det,
og at pasienter ikke blir hindret i å komme seg ut av egen bolig. Pasienter blir heller ikke
innlagt i institusjon for å få somatisk helsehjelp mot sin vilje.
Det er videre opplyst om at hjemmetjenesten har rutiner for å vurdere eventuelle tvangsvedtak
fortløpende, og vedtakene blir gjort kjent for tjenesteyterne.
Fylkesmannen ber om at Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten, gjennom sin internkontroll
fortsatt har fokus på temaet somatisk helsehjelp og bruk av tvang, og at kopi av eventuelle
tvangsvedtak oversendes til Fylkesmannen.

5. Konklusjon
Kvæfjord kommune, hjemmetjenesten har opplyst om at de har en praksis som ikke avviker
fra lov eller forskrift.
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6. Regelverk
Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:
 Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 Lov 2.juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 Forskrift av 28. oktober 2016 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten

7. Avsluttende kommentarer i etterkant av gjennomførte selvmeldingstilsyn
På bakgrunn av de samlede tilbakemeldingene i selvmeldingstilsynene finner Fylkesmannen
på generelt grunnlag grunn til å trekke frem enkelte forhold i regelverket
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A gjelder for pasienter som er vurdert til å mangle
samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen. Med samtykkekompetanse menes en
persons kompetanse til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. En beslutning om manglende
samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig i pasientens journal, og om mulig straks
legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.
Dersom også øvrige vilkår (tillitsskapende tiltak, helsefaglige vurderinger etc.) er oppfylt, kan
helsehjelpen gjennomføres ved tvang eller ved andre tiltak for å omgå motstand hos
pasienten. Bruk av tvang for å gjennomføre helsehjelp forutsetter at tiltakene som blir brukt er
alminnelig akseptert i fagmiljøet.
For at den som er overordnet faglig ansvarlig for tvungen helsehjelp skal kunne ivareta det
overordnede faglige ansvaret må vedkommende ha kjennskap til at det blir brukt tvang, noe
som sikres gjennom oversending av kopi av vedtak. Kontrollen i tvangssaker bør løftes opp
på et nivå der den overordnede faglige ansvarlige har påvirkning på både økonomiske og
personellmessige ressurser. Den overordnede faglige ansvarlige må sikre at en eventuell bruk
av tvang blir sett i sammenheng med det samlede tjenestetilbudet til personen det gjelder, og
sikre at det tilrettelegges for minst mulig bruk av tvang.
Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at Helsedirektoratet har utarbeidet
e-læringsprogram som omhandler lov om pasient- og brukerrettigheter kapittel 4A og
samtykke til helsehjelp.
Disse finnes på: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-pasientrettigheter-kapittel4a-helsehjelp-til-pasienter-uten-samtykkekompetanse-som-motsetter-seg-helsehjelpen
Vi takker for et godt samarbeid ved gjennomføringen av dette tilsynet.
Kristin S. Voie, seniorrådgiver/spes. sykepleier og Anne Tove Sivertsen, seniorrådgiver/jurist
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Høringsrunde formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede
Regjeringen har sendt på høring en rapport om framtidens hjelpemiddelformidling;
«En mer effektiv og fremtidsrettet

hjelpemiddelformidling.»

ekspertutvalg, som har gått gjennom hjelpemiddelpolitikken

Rapporten er utarbeidet av et
på bestilling fra regjeringen.

Høringsfristen er 21. mai.
Landets kommuner står på regjeringens høringsliste. Sammen med FF0 og Ergoterapeutene
har vi sendt brev til kommunale råd for funksjonshemmede
avgir høringsuttalelse,
Handikapforbundet,

og oppfordret

til at kommunen

se vedlegg.
FF0 og Ergoterapeutene

kan få dersom statens ansvar for hjelpemidler
Dette vil ramme funksjonshemmede
uten sikkerhet for at finansieringen

er svært bekymret for hvilke konsekvenser det
i dagliglivet og bolig flyttes til kommunene.

hardt, samtidig som kommunene vil få flere oppgaver,
er forsvarlig ivaretatt.

Vi er opptatt av at de sterke sidene i dagens modell blir videreført, for å sikre likestilling og
muligheten til å leve selvstendig. Vi mener at folketrygdens
rettigheter

rolle er avgjørende for å sikre

og finansiering, samtidig som det er nødvendig å videreføre samarbeidet mellom

kommuner og hjelpemiddelsentraler

om faglig rådgivning.

Vi håper at kommunen vil sende høringssvar og involvere kommunens råd for
funksjonshemmede

i utformingen.

Kommunene må gjerne bruke vedlagte innspill fra

organisasjonene.

Med vennlig hilsen
Norges Handikapforbund

Nord-Norge

Ved Regionleder Barbro Holmstad /s/.

Vedlegg: Sak til kommunale råd fra Norges Handikapforbund,

FF0 og Ergoterapeutene

ÅRSMELDING 2016

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS

Pasient- og brukerombudsordningen
Pasient- og brukerombudets mandat og oppgaver følger av pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 8.
Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og
rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene.
Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke.
Pasient- og brukerombudene er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet, som har det
formelle arbeidsgiveransvaret. Ombudene utøver sin faglige virksomhet selvstendig og
uavhengig.

Pasient- og brukeombudet i Troms
Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i Fylkeshuset i Tromsø, og har per 31.12.16
4 ansatte:
Kari Olufsen Finnset, konsulent
Hege Pedersen, rådgiver
Eli Åsgård, seniorrådgiver
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud

Troms fylke
Troms har per 31.12.16 et innbyggertall på om lag 165 000. Det er 24 kommuner i fylket.
Fylket har tre bykommuner: Tromsø, Harstad og Lenvik. Om lag halvparten av befolkningen
bor i og rundt Tromsø. Mange av fylkets kommuner har innbyggertall på mellom 10003000. Kommunene samarbeider om helse- og omsorgstjenester på enkelte områder. Dette
omfatter blant annet interkommunal legevakt i Midt-Troms og Senjalegen.
Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-Norge
HF (UNN HF), som har avdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik, samt i Longyearbyen.
Helseforetaket har fire distriktspsykiatriske sentra. UNN HF er universitetssykehus for
nordområdene og har i tillegg funksjon som lokalsykehus.
Fylket har distriktsmedisinske sentra i Nordreisa og Lenvik, med både kommunale
helsetjenester og spesialisthelsetjenester.

Forsidebilde: Odd Arvid Ryan
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Forord
Pasient- og brukerombudets årsmelding er en rapport til Helsedirektoratet, men er samtidig et
innspill til kvalitets- og forbedringsarbeidet i helse- og omsorgstjenestene.
Årsmeldingen formidler brukererfaringer og pasientopplevelser, samt utviklingstrekk i helse- og
omsorgstjenesten som vi har merket oss gjennom året som har gått.
Kontoret hadde omfattende utadrettet virksomhet i 2016. Vi hadde nyttige møter med flere
kommuner, hvor både ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten deltok. Dialogen med
Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble videreutviklet. Vi hadde i snitt ett møte per måned på
ledelses-, klinikk- og avdelingsnivå.
Disse dialogpunktene er verdifulle for oss, da god kunnskap om situasjonen i kommuner og
helseforetak gjør oss bedre i stand til å informere og veilede pasienter og brukere i enkeltsaker.
Vårt økte ekstrene fokus ser ikke ut til å ha gått på bekostning av tilgjengeligheten. Vi hadde en
økning i mottate henvendelser på om lag 10 % sammenlignet med de siste tre årene.
Det er vårt håp at årsmeldingen kan være et bidrag i arbeidet med å styrke kvaliteten i tjenestene og
bedre samhandlingen med pasienter og brukere.
Vi vil også vise til Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding for 2016:
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter.

Tromsø, 28. februar 2017

Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms
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1. Henvendelser og problemstillinger i 2016 - Oversikt
I 2016 mottok vi 427 henvendelser, mot 394 i 2015. Dette var en økning på om lag 10 %.
Henvendelsene omfattet 308 klagesaker og 93 forespørsler. Forespørsler omhandler spørsmål om
tjenester og rettigheter som besvares uten ytterligere oppfølging. 26 henvendelser falt utenfor vårt
saksområde.

475
2013

425

2014

375

2015

325

2016

275
225
175

Henvendelser 2013 -2016

1.1.

Tjenestested og problemstillinger

En klagesak kan omfatte flere problemstillinger, tjenester eller tjenestenivå. Klagesakene i 2016
omfattet til sammen 355 problemstillinger, mot 321 i 2015. Vårt mandat omfatter den statlige
spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Problemstillingene fordelte
seg slik mellom tjenestene:
242 problemstillinger omfattet spesialisthelsetjenester. Av disse var 220 rettet mot
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF), noe som var en økning på 19 fra 2015.
Det var en økning i antall problemstillinger som omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester,
fra 91 i 2015 til 97 i 2016.

1.2.

Årsaker

Den hyppigste grunnen til at vi ble kontaktet var problemstillinger knyttet til behandlingstiltak, som
blant annet omfatter saker om feilbehandling, komplikasjon og pasientskade. Andre fremtredende
forhold var oppfølging (manglende innkalling til kontroll og behandlingsforløp som ikke følger
planen), ventetid og diagnostisering. Vi registrerte en klar nedgang i saker om diagnostisering.
For øvrig ser vi at kommunikasjon mellom tjenesteytere og pasienter, brukere og pårørende inngår i
større eller mindre grad som et problem i de fleste av sakene.
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Årsaker til henvendelsene

Behandlingstiltak
Oppfølging
Informasjon
Diagnostisering
Ventetid

Årsaker til henvendelsene 2016

2. Spesialisthelsetjenesten
2.1.

Nærmere om henvendelsene. Generelle inntrykk

Saker om spesialisthelsetjenester var i all hovedsak rettet mot UNN HF. Dette omfattet 220 saker, og
disse fordelte seg slik avdelingsvis: UNN HF Tromsø med 169, UNN HF Harstad med 28 og UNN HF
Narvik med 8. De øvrige 15 sakene var rettet mot systemer og rutiner ved UNN HF.
De største fagområdene var ortopedisk kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, nevrologi og psykisk
helsevern.
Vi registrerte en økning i antall saker vedrørende nevrologi, fra 12 i 2015 til 34 i 2016. Sakene
omfattet i første rekke nevrologisk avdeling på UNN HF Tromsø. Spørsmål knyttet til vurderinger og
oppfølging var fremtredende, men samlet sett kan vi ikke peke på spesielle utviklingstrekk. Økningen
i seg selv innebærer imidlertid at vi vil følge med på om dette representerer en tendens eller er en
tilfeldig svingning.
Videre var det en økning i antall saker på området psykisk helsevern voksne fra 17 i 2015 til 29 i
2016. Også her var det ulike årsaker til at pasienter og pårørende kontaktet oss. Området blir
prioritert i 2017, og vi tar blant annet sikte på å styrke dialogen med tjenestestedene.
Kapasitetsproblemene ved Radiologisk avdeling på UNN ser ut til å vedvare. Vi får fortsatt
tilbakemeldinger fra pasienter om lang ventetid på tolkning og beskrivelse av prøver, noe som kan
medføre forsinket diagnose og behandling. Vi er kjent med at styret og ledelsen på UNN gir arbeidet
med å løse problemene ved avdelingen høy prioritet. Vi vil fortsatt følge utviklingen på dette
området.
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Fagområder, spesialisthelsetjenesten

Kirurgi
Nevrologi
Psykisk helsevern, voksne
Indremedisin

Fagområder spesialisthelsetjenesten (2016)

Positiv utvikling i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet ved UNN HF. Vi har de siste årene
påpekt mangler og svakheter på systemnivå på UNN HF. Helseforetaket har ikke fremstått som en
enhetlig virksomhet når det gjelder praktiseringen av egne rutiner og nasjonale retningslinjer. Bruk
av meldinger og rapporteringer internt og eksternt har til dels hatt et tilfeldig preg og både Pasientog brukerombudet og Fylkesmannen har opplevd at UNN HF ikke besvarer henvendelser. Videre har
koordinering mellom avdelinger i pasientsaker fremstått som en utfordring for helseforetaket. Vi har
også i 2016 mottatt henvendelser som bærer preg av denne type problemer.
I løpet av året merket vi oss positive utviklingstrekk ved UNN HFs arbeid med kvalitet og
pasientsikkerhet. Vi vil først fremheve at dialogen mellom UNN HF og vårt kontor har utviklet seg i
positiv retning. I 2016 hadde vi i snitt ett møte per måned med UNN HF på leder-, klinikk- eller
avdelingsnivå. Slike møter åpner for informasjons- og erfaringsutveksling som gir både helseforetaket
og oss nyttig kunnskap om status og utviklingstrekk.
UNN HF foretok i 2016 en gjennomgang av sine systemer for behandling av avviksmeldinger med
tanke på forbedring, og vi registrerte et generelt økt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet evd
helseforetaket. Både Kvalitesavdelingen og Pasientsikkerhetsutvalget er revitalisert og ulike
avdelinger kan vise til prosjekter og tiltak som har bidratt til å forbedre pasientsikkerheten. I
etterkant av Sivilombudsmannens besøksrapport om rutiner og praksis på enkelte avdelinger ved
UNN HF Åsgård, har helseforetaket utarbeidet en langsiktig handlingsplan med tanke på forbedring
av rutiner og økt kompetanse.
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2.2.

Spesielle forhold

Avviksmeldinger kan bidra til redusert bruk av tvang
Sivilombudsmannens rapport etter besøk på UNN HF Åsgård i april 2016 fikk med rette mye
oppmerksomhet. Besøket avdekket urovekkende opplysninger om tvangsbruk ved enkelte
avdelinger. I besøksrapporten ble det påpekt at ledelsen ved UNN HF Åsgård ikke var tilstrekkelig
kjent med omfanget og innholdet av tvangsbruken ved de aktuelle avdelingene. Hovedårsaken var
svikt i den interne informasjonsflyten.
Tvangsbruk skal være underlagt kontroll og må synliggjøres. Dette er vesentlige betingelser for
ivaretakelse av rettssikkerhet, bygging av tillit til tjenestene og forsvarlig helsehjelp. Men mangler i
intern rapportering fører også til at helseforetaket ikke får utnyttet avviksmeldinger og lignende
rapporter i arbeidet med risikoanalyse og forbedring av tjenestene.
Virksomheter innen psykisk helsevern har som uttalt mål å redusere bruk av tvang. Arbeidet med å
redusere tvangsbruk må starte med et fokus på forebyggende tiltak, det vil si fremgangsmåter for å
unngå tvangsbruk. Opplysninger om faktisk tvangsbruk i egen virksomhet er en svært verdifull og
praktisk anvendbar informasjonskilde i den forbindelse. På dette grunnlaget kan man analysere
faktiske opplysninger om tid, sted, hyppighet og type tiltak, samt situasjonen før, under og etter
tvangsbruken. Er rapporteringen mangelfull og informasjonsflyten ufullstendig, går helseforetaket
glipp av vesentlig fagkunnskap. Meldinger og rapporter har med andre ord en verdi ut over hensynet
til kontroll og tilsyn.
Åpenhet internt og overfor tilsynsmyndigheter om tvangsbruk underbygger rettssikkerheten og
bidrar til økt kvalitet i tjenestene. Det motsatte fører til utvikling av uheldige kulturer, ulovlig praksis
og svekket pasient – og rettssikkerhet.

Informerte pasienter gir effektive helsetjenester
Pasienters rett til informasjon og medvirkning følger av pasient- og brukerrettighetsloven. God
informasjon til pasienter og pårørende har betydning for kvaliteten på helsehjelpen og bidrar
samtidig til å bygge tillit mellom pasienten og helsetjenesten. Dårlig informasjon og kommunikasjon
kan også undergrave effektivitet i helsetjenesten. Ett eksempel illustrerer den siste problemstillingen:
Pasienter må enkelte ganger akseptere røykekutt i forbindelse med kirurgiske inngrep for å
redusere risikoen for komplikasjoner. Pasienten må naturlig nok informeres om dette på
forhånd. En pasient som kontaktet oss ble ikke informert om dette og hadde dermed fortsatt
å røyke frem til operasjonsdato. Ved oppmøte for operasjon og rutinemessig samtale med
kirurg (ikke samme lege som ved første konsultasjon) forutsatte kirurgen at pasienten var
røykfri. Da pasienten fortalte at det ikke var tilfelle måtte operasjonen utsettes, til ulempe for
både pasient og sykehus. Sykehuset konkluderte med rutinesvikt. (Spørsmålet om røykekutt
var ikke kontroversielt).
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Skriftlig kommunikasjon kan også være utfordrende. Standardbrev fra UNN HF og andre helseforetak
i Helse Nord om pasientens rettighetsstatus kan være kompliserte og vanskelige å forstå. Slik vi har
oppfattet det, bruker avdelinger ved helseforetakene unødvendig mye tid på å forklare pasienter
innholdet i slike informasjonsbrev.
Pasienter har lovfestet krav på informasjon dersom de påføres skade eller alvorlig komplikasjon i
forbindelse med behandling. Retten følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2. Ansvaret for å
gi informasjon til pasient/pårørende kan lett pulveriseres når flere helsepersonell har vært involvert i
en hendelse. Dette informasjonsansvaret er derfor lagt til systemnivå. Stikkprøver som vi har foretatt
viser at helsepersonell i varierende grad kjenner til dette ansvaret, og det ser ikke ut til at dette er
tilstrekkelig forankret på systemnivå.
Pasienters og brukeres rett til informasjon - Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2 fjerde ledd
Dersom pasienten eller brukeren blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten
eller brukeren informeres om dette. Det skal samtidig informeres om adgangen til å søke
erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning, til å henvende seg til Pasient- og brukerombudet og
adgangen til å anmode tilsynsmyndigheten om vurdering av eventuelt pliktbrudd etter pasientog brukerrettighetsloven § 7-4.

Samarbeid mellom avdelinger. Kontaktlege og koordinator.
Samarbeid og koordinering av tjenester mellom avdelinger er en utfordring for UNN HF. Sviktende
informasjonsflyt og manglende kontinuitet er medvirkende årsaker til at ikke alle pasientforløp
fungerer godt. Vi har påpekt disse problemene i flere årsmeldinger.
Men UNN HF er ikke enestående. Dette er et fremtredende problem ved mange helseforetak, og
denne erkjennelsen har ført til en lovendring som skal sikre bedre oppfølging av den enkelte pasient.
I 2016 ble det innført en ny pasientrettighet; retten til å få oppnevnt kontaktlege for pasienter som
har alvorlig sykdom, skade eller lidelse, og som har behov for behandling eller oppfølging av
spesialisthelsetjenesten av en viss varighet. En viktig målsetning med kontaktlegeordningen er at
pasienten skal kunne ha en bestemt lege å forholde seg til når det gjelder medisinske spørsmål.
Kontaktlegen skal være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av pasienten og skal bidra til at
pasientforløpet går som planlagt. Videre skal kontaktlegen ta kontakt med aktuelt personell eller
behandlingsenhet dersom det er utfordringer i pasientforløpet, og skal i den forbindelse også
infomere pasient og pårørende.
Det skal fremgå av pasientjournalen hvem som er utpekt som kontaktlege og pasienten skal
orienteres om hvilket ansvar og hvilke oppgaver kontaktlegen har.
For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter
spesialisthelsetjenesteloven, skal det tilbys koordinator. Spesialisthelsetjenesten har en plikt til å
tilby koordinator for pasienter som oppfyller vilkårene. Koordinator skal sørge for nødvendig
oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med
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institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere. Koordinator skal også sikre fremdrift i arbeidet
med individuell plan.
Vi har over tid hatt fokus på ordningen med koordinator, og etter vår oppfatning fungerer ikke
ordningen etter intensjonen. Ved UNN HF får pasienter med behov for langvarige og koordinerte
tjenester i liten grad tilbud om koordinator. Vi har også merket oss at pasienter som opplever
manglende informasjonsflyt ofte er i målgruppen for koordinatorordningen.
UNN HF har så langt ikke utarbeidet rutiner som sikrer at aktuelle pasienter får vurdert om de har
rett til kontaktlege. Vi har fått opplyst at det arbeides med dette. UNN HF har videre opplyst at man
er i ferd med å utarbeide rutiner for koordinator i forbindelse med innføring av kotaktlegeordningen.
UNN HF må gi arbeidet med å utvikle slike rutiner nødvendig fremdrift og prioritet slik at
heleforetaket snarlig får på plass et tilfredsstillende tilbud om kontaktlege og kooridinator.

Rett til kontaktlege følger av pasient- og brukerettighetsloven § 2-5a
(se også Helsedirektoratets veileder IS-2466).
Plikten til å tilby koordinator er regulert i spesialisthelsetjenesteloven
§ 2-5a

Fritt behandlingsvalg – en rettighet på papiret?
I 2015 ble fritt behandlingsvalg innført. Ordningen erstattet og utvidet fritt sykehusvalg. Fritt
behandlingsvalg gir pasienter mulighet til å velge behandlingssted når de skal til behandling i
spesialisthelsetjenesten. Dette kan være offentlig behandlingssted eller godkjent privat virksomhet.
Målene med ordningen er kortere ventetider og raskere behandling, og dermed effektiv utnyttelse
av helsetjenestene.
Fritt behandlingsvalg bygger på at pasienter skal prioriteres likt uavhengig av bosted. Dette følger av
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4. Bestemmelsen regulerer både pasientenes rett til å velge
hvor henvisningen skal sendes og hvor helsehjelpen skal finne sted.
Mange pasienter som benytter seg av denne retten får avslag under henvisning til at det aktuelle
sykehuset ikke har kapasitet til å ta seg av pasienter fra andre helseregioner. Denne begunnelsen er
relevant dersom helseforetaket står i fare for å ikke kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar overfor
befolkningen i egen region. Forutsetningen er at sykheuset kan dokumentere begrunnelsen, men i
praksis inneholder avslagene en kort og standardisert begrunnelse om at helseforetaket har ansvar
for pasienter i egen helseregion.
Fritt behandlingsvalg gir pasienter forventninger om rett til behandling i andre helseregioner enn der
de geografisk hører til. Disse forventningene blir i mange tilfeller ikke innfridd, og ordningen fremstår
i stor grad som en rettighet på papiret. En annen konsekvens er at samfunnet ikke får utnyttet de
samlede ressursene i helsevesenet på en effektiv måte.
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Pasientreiser
Pasientreiser er reiser til og fra offentlig godkjent behandling. De regionale helseforetakene har
ansvaret for pasientreiser gjennom de lokale helseforetakene og Pasientreiser ANS (fra 2017
Pasientreiser HF).
I 2016 mottok vi flere henvendelser om pasienter med behov for tilrettelagt transport, som eldre og
funksjonshemmede. Pasientene opplevde store praktiske vansker i forbindelse med transporten og
uklare ansvarsforhold mellom de ulike aktørene, som fastlege, transportør og Pasientreiser. Vi
merket oss blant annet at det var ulike oppfatninger av hvilken vekt fastlegens uttalelse skal ha i
saker om behov for tilrettelagt transport. Enkelte pasienter meldte også fra om dårlig informasjon og
uhøflig atferd fra ansatte i Pasientreiser.
I tillegg til at pasienter opplevde unødvendige bekymringer og praktiske problemer knyttet til
syketransporten, gikk dette også ut over selve helsehjelpen for enkelte, da transporten enten ble
utsatt eller fordi transporten i seg selv ble en stor belastning.
Vi hadde møte med Pasientreiser i mai 2016 om disse utfordringene. Vi fikk vi opplyst at problemene
særlig var knyttet til drosjetransport i Midt-Troms og kommunikasjonsproblemer mellom
transportører og pasienter. Pasientreiser opplyste at det ble arbeidet med å legge til rette for bedre
kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Videre fikk vi opplyst at det jobbes målrettet mot
fastleger med informasjon om regelverk rundt pasienttransport og hvilken rolle fastlegene har når
det gjelder dokumentasjon av pasienters behov overfor Pasientreiser.

2.3.

Anbefalinger - spesialisthelsetjenesten

 UNN HF må bedre det interne samarbeidet og koordineringen av tjenester mellom
avdelinger. I den forbindelse må helseforetaket sikre at pasienter som trenger det får
koordinator eller kontaktlege.
 Pasientrettede tiltak om informasjon, kommunikasjon og medvirkning må inngå som
en priortert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet på UNN HF.
 UNN HF må sikre at informasjonsutveksling ved utskrivning av pasienter til
kommunene er forsvarlig. Denne må inneholde dokumentasjon som er nødvendig for
at kommunen skal kunne ivareta sitt oppfølgingsansvar.
 Arbeidet med UNN HF Åsgårds handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens
anbefalinger må gis nødvendig prioritet og fremdrift.
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3. Kommunale helse- og omsorgstjenester
3.1.

Nærmere om henvendelsene. Generelle inntrykk

Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som
oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester. En generell tendens er at
kommunene får et stadig større ansvar for pasienter med omfattende og komplekse behov for
helsehjelp.
Vi mottok 97 henvendelser om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette var en liten økning fra
2015, da vi mottok 91 henvendelser. Disse var i hovedsak rettet mot tjenesteområdene fastlege (37)
og hjemmebaserte tjenester (31) .
68 henvendelser (70 %) var rettet mot bykommunene Tromsø (30), Harstad (26) og Lenvik (12). Vi
finner at denne fordelingen er representativ, men likevel noe lavere enn forventet for Tromsø
kommune. I Harstad kommune var det en økning i antall saker fra 13 til 26, noe som i første rekke
skyldes at antall saker om fastleger økte fra 3 til 10. Dette ser ut til å være en tilfeldig svingning.

Kommunale tjenester

Fastlege
Hjemmebaserte tjenester
Sykehjem

Tjenesteområder, kommunale helse- og omsorgstjenester (2016)

Fastlegeordningen er en vesentlig del av kommunehelsetjenesten, og er bindeledd mellom
pasient/primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. Dette forklarer den høyere andelen
henvendelser på dette området. Henvendelsene som vi mottar fra pasientene gjelder ulik
problematikk. Mange henvendelser har utspring i pasienters behov for informasjon om
fastlegeordningen, uten at dette nødvendigvis har direkte sammenheng med fastlegens praksis. På
den annen side har vi mottatt henvendelser om alvorligere forhold, som blant annet forsinket eller
feil diagnose, med påfølgende pasientskade. Vi har imidlertid ikke registrert entydige utviklingstrekk
når det gjelder fastlegeordningen.
Det har vært en økning i antall henvendelser om hjemmebasert tjenester, fra 18 i 2015 til 31 i 2016.
Samtidig fortsatte nedgangen i saker om sykehjem. I 2016 mottok vi 9 henvendelser, mot 17 i 2015.
Dette underbygger vårt inntrykk av at det skjer en dreining i den kommunale eldreomsorgen, fra
institusjoner til hjemmebaserte tjenester. I møter med flere kommuner i 2016 fikk vi ytterligere
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bekreftelse på dette utviklingstrekket. Det er blitt noe reduksjon i kapasiteten, og terskelen for å få
sykehjemsplass ser ut til å ha blitt høyere.
Det er viktig og riktig at eldre pasienter og brukere får bo hjemme med bistand så lenge den enkelte
kan og vil det. Men man må ha for øye eldre pasienter med omfattende hjelpebehov. Mange av dem
kan kun få forsvarlig hjelp på sykehjem. Dette understreker betydningen av at kommunene
planlegger og organiserer tjenestene slik at det samlede tilbudet til eldre pasienter og brukere er
fleksibelt og har tilstrekkelig kapasitet.
Nedgangen i antall saker om sykehjem fra 2013, da vi mottok 40 henvendelser, kan også forklares
med at det store fokuset som er satt på kvaliteten på sykehjemstjenester de siste årene, har hatt
effekt.

3.2.

Spesielle forhold

Kommunebesøk
Pasient- og brukerombudet har hatt en utvidet satsning på kommunale helse- og omsorgstjenester i
2016. Seks kommuner i Troms fikk besøk fra oss; Harstad, Skånland, Målselv, Lenvik, Nordreisa og
Kåfjord. Vi har blitt bedre kjent med helse- og omsorgstjenestetilbudet i kommunene, og vi har
samtidig nådd ut med informasjon om pasient- og brukerrettigheter samt pasient- og
brukerombudsordningen.
I møter med ledere og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten fikk vi informasjon om
tjenestetilbudet i kommunene og et innblikk i hvilke utfordringer og muligheter kommunene står
overfor. God kunnskap om situasjonen i kommunene gjør oss bedre i stand til å informere og veilede
pasienter og brukere i enkeltsaker.
Kommunene fikk også tilbud om inntil 3 timer undervisning for ansatte i helse- og omsorgstjenesten
om pasient- og brukerrettigheter. Samtlige kommuner benyttet seg av tilbudet, og til sammen var
det om lag 160 ansatte som deltok. Vi har fått tilbakemeldinger om at det har vært nyttig
informasjon som vil være med på sikre at lovfestede pasient- og brukerrettigheter blir ivaretatt. Vil
fortsette med kommunemøter og undervisningstilbud i årene fremover.

Samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
Det er betydelige utfordringer knyttet til å gi pasienter og brukere et sikkert, helhetlig, koordinert og
sømløst tilbud av forsvarlige tjenester, spesielt når pasienten forflytter seg mellom kommunen og
spesialisthelsetjenesten. Jo flere tjenester som skal samhandle, jo større er faren for svikt.
Da samhandlingsreformen trådte i kraft ble det innført en ny oppgavefordeling som skulle endre og
forebygge risiko for svikt ved overføring av pasienter mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten. Et av samhandlingsreformens formål er å få til mer helhetlige og
koordinerte helse- og omsorgstjenester, og at større deler av helse- og omsorgstjenesten skal utføres
i kommunene.
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Fylkesmannen i Troms gjennomførte i 2015 tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten til kommunen ved UNN HF. I tilsynsrapporten etter tilsynet går det fram at
UNN HF ikke systematisk sender ut epikrise eller legemiddelliste til kommunens hjemmetjeneste.
Kommunens hjemmetjeneste er avhengig av å ha oppdatert informasjon om helsehjelpen og
endringer som er gjort på sykehuset for å sikre at pasientene får riktig oppfølging. Når oppdatert
legemiddelliste mangler ved utskriving fra sykehuset utgjør dette en betydelig fare for svikt.
I forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 12 andre ledd er det presisert at
sykehuset skal sende med epikrise eller tilsvarende informasjon ved utskrivning slik at det
helsepersonellet som skal motta pasienten i kommunen kan gi pasienten forsvarlig oppfølging. Dette
går også fram av journalforskriften § 9.
I forbindelse med ombudets besøk i seks av fylkets kommuner har vi blant annet hatt samhandling
om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen som tema. Tilbakemeldingen
fra samtlige kommuner er at de fremdeles bruker store ressurser på å sikre seg oppdaterte og
nødvendige opplysninger om pasienten etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten.
Hjemmetjenesten får ikke alltid tilsendt epikrise til tross for at de trenger opplysningene for å kunne
gi pasienten forsvarlig oppfølgning.
Tilbakemelding fra kommunene kan dermed tyde på at selv om avvikene fra tilsynene er lukket, så er
ikke nye og endrede rutiner implementert i hele UNN-organisasjonen.

Egenbetaling for kommunale tjenester/forbruksmateriell utenfor institusjon
Vi har det siste året fått henvendelser fra pasienter og pårørende som kan tyde på at enkelte
kommuner tar betalt for forbruksmateriell som brukes for å yte forsvarlig hjemmesykepleie. Vi
ønsker derfor å minne om at hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er
gratis.
Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at kommunen har en plikt til å sikre pasienter og brukeres
rettigheter til nødvendige helsetjenester i hjemmet jf. § 3-2 nr. 6 bokstav a. Det følger av samme lov
§ 11-2 første ledd at kommunen kan kreve vederlag av pasient og bruker for kommunale helse- og
omsorgstjenester når det er hjemmel i lov eller forskrift.
Kommunene kan kreve betaling for hjemmehjelpstjenester som ytes i pasienter og brukeres hjem
som hjelp til rengjøring, klesvask og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen.
Det er ikke hjemmel i lov for å kreve vederlag for helsetjenester i hjemmet. Kommunene kan dermed
ikke ta betalt for hjemmesykepleie, og det kan heller ikke kreves vederlag for forbruksmateriell som
er en forutsetning for å tilby nødvendige og forsvarlige helsetjenester i hjemmet.
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3.3.

Anbefalinger – kommunale helse- og omsorgstjenester

 Kommunene må ha et fleksibelt tilbud om helse- og omsorgstjenester til eldre
pasienter og brukere, slik at det kan tilpasses den enkeltes behov og indivdiuelle
forutsetninger.
 Pasienter som bruker flere legemidler må alltid få med seg en oppdatert
legemiddlelliste etter konslutasjon hos fastlege.
 Kommunene må i større grad informere pasienter og brukere om adgangen til å
kontakte Pasient- og brukerombudet.

4. Norsk pasientskadeerstatning
Pasient- og brukerombudet gir bistand til pasienter i saker som gjelder pasientskadeerstatning.
Ordningen forvaltes av Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Vår bistand omfatter råd og veiledning
om erstatningsordningen, hjelp til utforming av søknad samt innspill til sakkyndige erklæringer og til
uttalelser fra behandlingsstedet. I 2016 ga vi slik bistand i 37 saker.
I følge tall fra NPE ble det ble innsendt 276 saker fra Troms til NPE i 2016. Dette er en nedgang fra
2015. 207 saker var rettet mot UNN HF. 44 saker gjaldt erstatningskrav mot kommunehelsetjenesten.
67 pasienter fikk medhold i sine erstatningskrav mot UNN HF. De fleste medholdssakene gjaldt
ortopedisk kirurgi og kreftsykdommer. 9 pasienter fikk medhold i krav rettet mot
kommunehelsetjenesten. De kommunale sakene omfatter i første rekke allmennlegetjenesten.
Samlet erstatningsutbetaling var på kr 51 358 655 (inkludert private helsetjenester og offentlig
tannhelsetjeneste). I 2015 var total erstatningsutbetaling på kr 43 966 231.
Tallene fra NPE er ikke uten videre sammenlignbare. En innsendt sak får ikke nødvendigvis vedtak
samme år som de ble mottatt hos NPE. Det samme gjelder forholdet mellom vedtak om medhold og
erstatningsutbetalingen. NPE publiserer jevnlig analyser på utvalgte områder som belyser og
forklarer utviklingstrekk i pasientskadeerstatningsordningen. Det vises til www.npe.no.

Erstatningskrav NPE – Troms*

2014

2015

2016

214

293

276

32
2
kr 838 135

43
8
kr 4 160 377

44
9
kr 4 761 000

164
77
kr 51 108 810

220
41
kr 37 292 054

207
67
kr 46 145 606

Totalt antall krav fra Troms
Kommunehelsetjenesten
Krav
Medhold
Erstatningsutbetaling
Spesialisthelsetjenesten (UNN)
Krav
Medhold
Erstatningsutbetaling

*Tall fra Norsk pasientskadeerstatning per 3.1.2017
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5. Kontorets utadrettede virksomhet
Pasient- og brukerombudet gir bistand til pasienter og brukere, og skal gjennom sitt arbeid også
bidra til å bedre kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten. Det erviktig å nå ut med informasjon om
ombudsordningen og om pasient- og brukerrettigheter. I 2016 har vi informert om ordningen og våre
erfaringer i ulike fora. Her følger en oversikt over vår utdarettede virksomhet i 2016:

Møter o.l. med UNN 2016
Gastrokirurgisk avdeling (innlegg)
Onsdagsmøte UNN HF (innlegg)
Samhandlingsavdelingen
Kvalitetsavdelingen - om utvikling av avvikssystem
Brukerutvalget
Fagdag Barne- og ungdomsklinikken (foredrag)
Pasientreiser
Journalarkivet
Klinikkledelse UNN HF Åsgård
KE-samling, Rehabiliteringavdelingen/Koordinerende enhet (foredrag)
Pasientsikkerhetsutvalget
Kvalitetsutvalget

Dato
10.2
2.3
17.3
15.4
20.4
21.4 og 22.4
27.5
29.9
21.10
26.10
30.11
21.12

Kommunemøter
Tildelingskontoret, Tromsø kommune
Skånland kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten (m.fl.)
Harstad kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten
Målselv kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten (m.fl.)
Lenvik kommune, ledere helse- og omsorgstjenensten
Nordreisa kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten
Kåfjord kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten
Koordinerende enhet, Harstad kommune

Dato
13.4
27.4
28.4
1.6
2.6
14.9
15.9
10.10

Informasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter
UIT Campus Tromsø, sykepleierutdanningen (foredrag)
Turnuskurs for fysioteraputer og leger (foredrag)
I forbindelse med kommunemøtene har vi holdt 6 kurs for om lag 160
ansatte i hjemmetjenesten
Breivika videregående skole, helsefag (foredrag)
UIT Campus Harstad, videreutdanning for tverrfaglige helsearbeidere (foredrag)
Turnuskurs for fysioteraputer og leger (foredrag)
DokHelse-prosjekt Troms (foredrag)

Dato
13.1
19.4
27.4 – 15.9
10.5.16
11.10
17.11
23.11

Tabellen fortsetter på neste side.
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Møter med brukerorganisasjoner
Kreftforeningen (foredrag)
Finnsnes og omegn revmatikerforening (informasjonsmøte)
Blærekreftforeningen Tromsø (informasjonsmøte)
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Tromsø
(medlemsmøte)

Dato
2.4
25.8
14.9
1.11

Møter med samarbeidsparter/Andre
Høring, Stortingets helse- og omsorgskomité om Stortingsmelding om
kvalitet og pasientsikkerhet
Fylkesmannen i Troms (samarbeidsmøte)
Fremskritttpartiets programkomité (innlegg)

Dato
28.1.16
2.3.16
2.9.16
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Pasient- og brukerombudet i Troms
Postboks 6603, 9296 Tromsø
Telefon 77 75 10 00
troms@pobo.no
www.pasientogbrukerombudet.no

18

Fra: Marit Blekastad (Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 09.03.2017 09:45:03
Til: Jarle Solheim (gambogjoas@outlook.com); lihes@frisurf.no
Kopi: Heidi Mï¿½rk
Emne: VS: Tilbud om foredrag i velferdsteknologi hï¿½sten 2017
Vedlegg: image001.jpg;Tilbud om foredrag i velferdsteknologi hï¿½sten 2017.docx
Videresender, og legger som refsak til neste eldrerï¿½dsmï¿½te.
Gjï¿½r samtidig oppmerksom pï¿½ at vi har en egen velferdsteknologigruppe her i Kvï¿½fjord, to av medlemmene
har ogsï¿½ tatt videreutdanning i velferdsteknologi, og har hatt kurs for ansatte.
Og Kvï¿½fjord sï¿½ker om prosjektmidler til velferdsteknologi nï¿½ i ï¿½r,‐ sannsynligvis i samarbeid med Harstad.
Derfor kopi til Heidi Mï¿½rk som er med i denne gruppa.
Marit
Fra: Postmottak
Sendt: 9. mars 2017 09:16
Til: Marit Blekastad
Emne: VS: Tilbud om foredrag i velferdsteknologi hï¿½sten 2017

Fra: Mette Holden Henriksen [mailto:mette.henriksen@pensjonistforbundet.no]
Sendt: 9. mars 2017 09:16
Emne: Tilbud om foredrag i velferdsteknologi hï¿½sten 2017

Til alle landets kommuner og fylkeskommuner, ved eldrerï¿½dene

ï¿½nsker dere kurs eller foredrag i velferdsteknologi?
Pensjonistforbundet ï¿½nsker ï¿½ hjelpe eldrerï¿½dene til ï¿½ bli enda bedre. Vi inviterer oss derfor til
ï¿½ komme til dere for ï¿½ holde foredrag eller kurs i velferdsteknologiens muligheter hï¿½sten 2017.
Vi dekker vï¿½re egne utgifter, og tar ikke honorar. Se vedlegg for mer informasjon.
Vennlig hilsen

Tone Bye
Prosjektleder
Mail: tone.bye@pensjonistforbundet.no
Mobil: 41804832
Tlf: 22 34 87 77

Oslo, januar 2017
Til alle landets kommuner og fylkeskommuner, ved eldrerådene

Invitasjon til kurs i eldrerådsarbeid m.m.
Eldre er underrepresentert i kommunestyrer og fylkesting. Eldrerådene er derfor svært
viktige for at eldres stemmer skal bli hørt. Pensjonistforbundet ønsker å hjelpe
eldrerådene til å bli enda bedre. Vi inviterer derfor til kurs for eldrerådsmedlemmer og sekretærer.
Våre kurs vil gi deltakerne bedre kunnskap om rådets rettigheter og muligheter.
Deltakerne blir kjent med den nye eldrerådsloven som vedtas nå i vår. Videre vil vi
lære om forvaltningsrutiner, organisering av tjenester, kommuneøkonomi, hvilke
muligheter velferdsteknologi gir og hvordan mediene kan bistå rådet i dets arbeid.
Kursene avholdes våren 2017 på fem ulike steder: Steinkjer, Risør, Øystese, Grue og
Harstad. Hvert kurs avholdes flere ganger på samme sted over 3 dager, i hovedsak fra
mandag kveld til lunsj onsdag (se vedlegg).
Pensjonistforbundet dekker utgifter til opphold og reise, rimeligste reiseform til/fra
kursstedet, for en eldrerådssekretær og ett medlem per råd. Medlemmet i rådet må
være medlem av Pensjonistforbundet.
Kursene er åpne for alle. Eldrerådet og pensjonistforeningene kan melde på flere
deltakere enn det som er nevnt over, og da tilkommer en kurs- og oppholdsavgift på kr
3000,- per ekstra deltaker, reiseutgifter kommer i tillegg.
Vennligst se vedlagte oversikt for kursets innhold og når tid kursene avholdes, samt
hvordan påmeldingen og fristene er.
Vi ønsker velkommen til kurs i eldrerådsarbeid!
Med vennlig hilsen
Pensjonistforbundet
/s/
Jan Davidsen
Forbundsleder

/s/
Harald Olimb Norman
Generalsekretær

Vedlegg: Rammeprogram, påmeldingsrutiner og kursdatoer

Rammeprogram:
Mandag:
19.00

Middag

Tirsdag:
09.00 – 10.30
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.30 – 17.00
17.00
19.00

Pensjonistforbundets politikk
Eldrerådsarbeid og ny eldrerådslov
Velferdsteknologi og Aktivitetssenter
Lunsjpause
Kommuneøkonomi
Utflukt med vertskommune
Middag

Onsdag:
09.00 – 10.30
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00

Kommunal helse- og omsorgspolitikk
Hvordan få plass i presse/ media/ digitale flater?
Evaluering
Lunsj og hjemreise

PÅMELDINGSRUTINER:
Påmeldingen skjer til denne e-postadressa: kurs@pensjonistforbundet.no
Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger:
1. Navn
2. Adresse
3. E-post
4. Mobilnummer
5. Dato for kurs
6. Hvilke eldreråd/kommune kommer du fra?
7. For påmeldte det skal betales for: Fakturaadresse

REISE TIL/FRA KURSSTEDET:

Pensjonistforbundet dekker utgifter til opphold og reise, rimeligste reiseform til
kursstedet, for en eldrerådssekretær og ett medlem per råd.
Bil:
Eventuell kjøring med bil avklares med Pensjonistforbundet, tlf. 22348770, eller mail
kurs@pensjonistforbundet.no

KURSDATOER OG STEDER:
Kursene avholdes våren 2017 på ulike steder, med ulike påmeldingsfrister. Eldrerådene og
pensjonistforeningene som tilhører de fylkene som er listet opp her, velger et tidspunkt i
tabellen. Vi vil at deltakere fra eldrerådene og pensjonistforeningene fra samme kommune,
velger samme tidspunkt:
1. STEINKJER – påmeldingsfrist 8. februar 2017:
Steinkjer, Grand Hotell
Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og søndre del av
Kongens Gate 37, 7713 Steinkjer
Nordland: Brønnøysund, Terråk og Bindalseidet
Tlf. 74 16 47 00
pensjonistforening. Møre og Romsdal*
20. - 22. februar
27. februar - 1. mars
13. - 15. mars
20. – 23. mars
27. – 29. mars
19. – 21. april
Vertskap: Liv Thun
Mobil: 90068530. E-post: liv.thun@online.no
(*=Møre og Romsdal: Kan delta både i Øystese og Steinkjer)

2. RISØR – påmeldingsfrist 20. februar 2017:
Risør, Risør Hotell,
Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark,
Tangengata 16, 4950 Risør. Tlf.37148000
Vestfold, Østfold
6. - 8. mars
13. - 15. mars
20. - 22. mars
27. - 29. mars
3. - 5. april
(reservedatoer)
24. - 26. april
-«8. - 10. mai
-«Vertskap: Kjell Skarheim
Mobil: 90075320. E-post: k-skarhe@online.no
Buss til Risør: Det er flere busselskaper som kjører mellom Kristiansand – Oslo t/r. Vi har fått anbefalt at
busselskapet «Konkurrenten.no» er mest praktisk, fordi de har en tilbringertjeneste til Risør:
 Busselskapet «Konkurrenten.no» kjører daglig mellom Kristiansand - Oslo t/r.
 De har tilbringertjeneste fra Vinterkjær ned til Risør sentrum (Tollboden)
 Fra Oslo Bussterminal (Galleri Oslo) er det avgang klokka 11.00, 13.00, 15.00
 Fra Kristiansand (rutebilstasjonen), er det avgang kl. 13.00, 15.00

3. ØYSTESE i KVAM HERRAD – påmeldingsfrist 20. februar 2017:
Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og
ØYSTESE: Hardangerfjord Hotell,
Romsdal*
Hardangerfjordvegen 613, 5610 Øystese.
Tlf. 56 55 63 00

Vertskap: Per Stiegler

6.-8. mars
13.-15. mars
20.-22. mars
27.-29. mars
3.-5 .april
(reservedatoer)
19.-21. april
-«29.-31. mai
-«per.stiegler@gmail.com mobil: 977 42 719

(*=Møre og Romsdal: Kan delta både i Øystese og Steinkjer)

4. GRUE (Kirkenær) – påmeldingsfrist 6. mars 2017:
Grue, Skaslien Gjestgiveri Solørvegen
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland Buskerud
1127, 2260 Kirkenær. Tlf. 62 94 66 66
20.-22. mars
27.-29. mars
3.-5. april
24.-26. april
8.-10. mai
Vertskap: Arne Thobru
Tlf. 90824512. E-post: arne.thobru@online.no
Til Skaslien Gjestgiveri i Kirkenær, er en mulighet å ta toget til Kongsvinger, og deretter buss til
Kirkenær. For de som kommer nordfra, er det bussforbindelse fra Elverum til Kirkenær.

5. HARSTAD – påmeldingsfrist 21. april 2017:
Harstad: Thon Hotell Harstad,

Nordland, Troms, Finnmark

Sjøgata 11, 9400 Harstad
Tlf. 77 00 08 00

Vertskap: Lillian Karlsen

Mandag 8. – onsdag 10. mai
Onsdag 10. – fredag 12. mai (onsdag-fredag)
Mandag 22. – onsdag 24. mai
Mandag 5. – onsdag 7. juni
Mobil: 952 09013. E-post: lillian38@hotmail.no

Prosjekt
Problemstilling
Annet

Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i heldøgns omsorg
Milepælsplan – pr 4.4.2017
Samarbeid Harstad og Kvæfjord kommuner

Dato

Milepæl

Delelement

Status

1302

Utnevne arbeidsgruppe



OK

1302

Utarbeide og sende ut forhåndsvarsel











OK

2002

Politisk orienteringssak om at vi starter arbeidet
med å lage forskrift
Start arbeid i arbeidsgruppe



Kvæfjord kommune;
Lev-sak 19.4.17
I gang

2002

2903
0504

Start å utarbeide forskriften
Info om høring sendes ut
1 uke til å få på plass info i ulike medier

1204

Start høring
6 uker høringstid














Velge og avtale med deltakere
Møteplan
Innkalling og varsling
Politisk vedtak om varsel
Annonse avis
Nettsider HK
Egen info/brev til utvalgte
o Fylkesmannen
o Pasientombudet
o Andre??
Vurder enkel orienteringssak- Harstad
Ulike råd og utvalg- Harstad
Vurdering og tildeling
Utarbeide kriterier
Venteliste
Tiltak i påvente av plass
Egenandeler
Utforme forskriften jmf retningslinjer
Annonse avis
Hjemme sider HK og KK
Papirdokument 2 steder i kommunen
To høringsutkast; HK og KK








I gang

2405
2405

Høringsfrist
Innspill og justering forskrift
2 uker

0506
1206
0606
0806
0706
1406
2206
23.6?

Sende ut politisk sak
Eldreråd Harstad
Eldreråd Kvæfjord
RFF Kvæfjord
Levekår Kvæfjord
HO-utvalg Harstad
Kommunestyre –Harstad og Kvæfjord
Kunngjøring












Behandle innspill
Justere forskrift
Utarbeide vedtaksdokument
Utarbeide politisk sak




Endelig vedtak politisk








Endelig vedtak politisk

Endelig vedtak politisk
Kunngjøring i Norsk lovtidend
Kunngjøring lokalt, aviser, nettside, annet

Vedlegg:
Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 24.06.2016 ( deres ref 16/4260-)
«Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester- kriterier og ventelister»




n / 9s---1

Returadresse:

Helsectrektoratet,

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

--

VLf

Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering.
Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Deres referanse:

Var referanse:

Dato:

17/6927-2,

04.04.2017

Ingrid Køhler Knutsen

Brevtil landetskommuner og kommunaleeldreråd - Folkebibliotekeneog eldresdigitale
deltakelse
Statens seniorråd har som sitt mandat å gi råd til offentlige
nasjonalt nivå om forhold som angår seniorbefolkningen.

myndigheter

og instanser på

Både tidligere

og nåværende regjering har lagt stor vekt på utvikling innen
informasjonsteknologi
og digital kommunikasjon og har gitt føringer om at kommunikasjon
mellom det offentlige og innbyggerne i hovedsak skal være digital. Statens seniorråd er svært
bekymret for den manglende oppmerksomhet
fra myndighetenes side rundt eldres digitale
deltakelse.

Det er også et betydelig engasjement

som ikke henger med i omleggingen

I Meld. St. 27(2015-2016))
økt digital deltakelse:

fra flere organisasjoner

og i media for eldre

til digital kommunikasjon.

anbefales det at kommunene

skal ha et betydelig ansvar for å sikre

For å unngå digitale skiller i befolkningen,

mener regjeringen at alle kommuner bør ha et
til innbyggere som har behov for hjelp til digital deltakelse. Dette kan
for eksempel være en del av folkebibliotekenes
generelle veiledningstilbud,
kommunens
servicekontor eller veiledning fra kommunale fagavdelinger. Meldingen varsler at
veiledningstilbud

regjeringen

vil inngå en samarbeidsavtale

med KS om et slikt konsept.

Folkebibliotekenesrolle
Svært mange eldre er daglige brukere av informasjonsteknologi,
men bruker det i mindre grad
til kommunikasjon med det offentligel. Det er også slik at over 60 % over 60 år oppgir de
trenger hjelp fra familie og venner ved installasjon, oppdatering og feilretting og 48 % trenger
hjelp til kjøp av utstyr. Tall fra Difi fra april 2016 viser at det er i underkant av 30 % av
befolkningen

som har tatt i bruk digital postkasse, mens andelen synker betydelig etter fylte 70
Seniornett, som driver betydelig undervisning rettet mot denne

år2. Organisasjonen

' Dag Slettemeås
støttebebov,

2

htt

s:

(2014):

motivasjon

www.difi.no

Eldres bruk av digitale
og hindringer.

ra

orter-o

verktØy
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og internett:
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Statens seniorråd
Helsedirektoratet,
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata
Tlf.: 24 16 38 85 E-post: statens.seniorraad@helsedir.no
Internett: www.seniorporten.no

2, Oslo

av mestring,

målgruppen,

mener tallene fra slike undersøkelser

er vel optimistiske.

det er stor forskjell på å ha en PC der man kanskje betaler nettbank,
rimelig fortrolig

med digital kommunikasjon

i kommunene

må spille en vesentlig rolle i

av den digitale hverdag. De bør tilføres ekstra ressurser for å sikre eldre og

andre utsatte grupper den nødvendige opplæring
samarbeide

med at

og informasjonsteknologi.

Statens seniorråd er enig i at folkebibliotekene
gjennomføring

Dette begrunnet

og det å oppleve at man er

med de frivillige organisasjonene

Disse organisasjonene
nå og motivere
Folkebibliotekene
samarbeidsarena

Folkebibliotekene

som så langt har stått for opplæring

har en bred kontaktflate

mange som fortsatt

og brukerstøtte.

mot seniorgruppene

av seniorer.

og kan ved økte tilskudd

står utenfor.

bør være det naturlige sted for veiledningstjenester
for de forskjellige

bør

tjenestetilbyderne.

i kommunen

og som

Publikum må kunne henvende seg hit

for å få hjelp år de står fast i bruken av digitale tjenester.
Behovet for support og bistand ved tekniske problemer

er en stor utfordring.

er det et stort behov for bistand til installasjon,

oppdatering

til slik hjelp fra familie og venner. Kommunene

bør derfor ta denne utfordringen

mobilisere

lokalt næringsliv, skoleungdom

og studenter

bidra med denne type hjelp og bistand. Bibliotekene
ansvar for koordinering

og informasjon

og/eller

på alvor og

til kommunen

kommunens

alle landets kommuner

Wenche Frogn Sellæg
leder
Statens seniorrad

Kopi:
sentralforbund

med tilknytning

servicetorg

til også å
må gis

og kommunenes

for å unngå større digitale skiller i befolkningen.

Vennlig hilsen

Kommunenes

Ikke alle har tilgang

om slike tilbud.

Statens seniorråd ber med denne henvendelsen
eldreråd om å ta tak i disse utfordringene

og feilretting.

Som tallene viser,

(KS)
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Sekretariat

De kommunale eldrerådene i Troms

Vår ref.:
16/5919-7
Løpenr.:
14565/17

Saksbehandler:
Line Samuelsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 11

Arkiv:
060 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
22.03.2017

ELDRERÅDSKONFERANSEN 6. - 7. SEPTEMBER 2017
PÅ THON HOTEL POLAR, TROMSØ
Fylkeseldrerådet i Troms har gleden av å invitere til den årlige konferansen for de kommunale
eldreråd i Troms. Konferansen vil foregå i Tromsø fra 6. september kl 11.00 til 7. september
kl 1400 på Thon Hotel Polar, Grønnegata 45.
Påmeldingen skjer ved utfylling av vedlagte skjema med nødvendige opplysninger. Vi ber om
at deltakerne føres opp i prioritert rekkefølge. Dersom deltakerne må melde forfall, kan
eldrerådene sende en annen representant. Vi ber da om at det gis beskjed om dette, slik at
deltakerlisten blir korrekt.
Hvert enkelt eldreråd har ansvaret for betaling av oppholdet på hotellet og reiseutgiftene.
Hotellet vil i etterkant av konferansen sende faktura for hvert enkelt eldreråd til de respektive
kommuner.
Konferanseavgift:
Helpensjon m/overnatting og middag dag 1
Dagpakke 2 dager u/middag
Dagpakke 2 dager m/middag dag 1
Overnatting tilslutningsdøgn

kr
kr
kr
kr

2492,1052,1497,995,-

Prisene er den totale konferanseavgiften for hele konferansen. Vedlagt følger skjema for
påmelding og ber om at det oppgis fullstendig fakturaadresse og eventuelt ref.nr/ressursnr.
Bindene påmelding innen 18. august 2017 til: fylkeseldreraadet@tromsfylke.no
eller pr.post: Troms fylkeskommune, Fylkeseldrerådet i Troms, postboks 6600, 9296 Tromsø
Det kan komme endringer i programmet, nytt program vil da bli ettersendt.
Ved eventuelle spørsmål kan det tas kontakt med: Line Samuelsen, sekretær for
fylkeseldrerådet, tlf. 77788011.
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

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

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
864870732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

2
Fylkeseldrerådet håper at så mange som mulig har anledning til å delta.
Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Inge Hyld
Leder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Line Samuelsen
Sekretær

Statsråden

Til landets eldreråd

Deres ref

Vår ref

Dato

17/511-

06.04.2017

Invitasjon til dialogmøte – Leve hele livet. Vi trenger deres innspill og erfaringer!
Regjeringen vil skape en kvalitetsreform for eldre, med fokus på fire hovedtemaer: mat,
aktivitet og fellesskap, helsehjelp, sammenheng og gjennomføring. Reformen har fått navnet
Leve hele livet. Målet er flere gode leveår med god helse og mestring, pårørende som ikke
blir utslitt og ansatte som får brukt sin kompetanse.
Det er de senere årene lagt fram en rekke tiltak og virkemidler i de stortingsmeldinger,
strategier og planer som allerede er vedtatt. Gjennomføringen av disse skal danne
fundamentet for reformarbeidet. Samtidig er det behov for å løfte fram noen områder spesielt,
og se nærmere på hva som kan bedre kvaliteten og redusere uønsket variasjon i tjenestene.
Vi tror at brukere, pårørende, frivillige og ansatte i kommunene kan bidra med verdifulle
erfaringer som kan danne grunnlag for innholdet i en slik reform.
Jeg vil med dette invitere de kommunale og fylkeskommunale eldrerådene til å delta i dette
arbeidet.
De neste månedene skal det arrangeres fire regionale dialogmøter, ett for hvert av de fire
hovedtemaene. Her ønsker jeg å høre hva dere mener er de største utfordringene på de ulike
områdene, hvilke erfaringer dere har med tiltak som kan møte disse utfordringene, og hvilke
verktøy og virkemidler dere mener er nødvendige for å spre og implementere de gode
tiltakene.

Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: 22 24 90 90
Org. nr.: 983 887 406

Steder, tidspunkt og temaer for dialogmøtene
30.05.
kl.10.00-14.00 Stavanger
Mat
20.06.
kl.13.00-17.00 Bergen
Helsehjelp
31.08.
kl.11.00-15.00 Bodø
Aktivitet/fellesskap
26.09.
kl.11.00-15.00 Hamar
Sammenheng/
gjennomføring

Scandic Forum
Scandic Ørnen
Radisson Blu Hotel
Scandic Hotel Hamar

Påmelding
Påmelding gjøres elektronisk via denne nettsiden https://www.regjeringen.no/2547685/. Det
er et begrenset antall plasser på hvert møte, og kun mulig å delta på ett av de fire møtene. Vi
ber deg derfor rangere møtene i prioritert rekkefølge. Dette gjøres i påmeldingsskjemaet.
Kryss av for hvilken målgruppe du tilhører, og hvilken kommunes/fylkeskommunes eldreråd
du representerer. For å sikre en bred representasjon av brukere og organisasjoner settes det et
tak på èn deltaker per eldreråd.
For å sikre faglig bredde, geografisk spredning og en god representasjon av brukere og
pårørende, vil departementet gjøre et utvalg av deltakere dersom påmeldingen blir stor.
Du vil derfor motta bekreftelse i to omganger. Først en automatisk kvittering på at din
påmelding er registrert, og innen 15. mai en bekreftelse på om du har fått plass. Ved endelig
bekreftelse vil du få nærmere praktisk informasjon om møtet med program og kort
presentasjon av noen sentrale problemstillinger og spørsmål til gruppearbeidet.
Gruppearbeidet vil ledes av et innovasjonsmiljø.
Dersom du ikke har anledning til å melde deg på via nett-skjema kan du sende skriftlig
påmelding til: Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo, merk
konvolutten Leve hele livet.
Frist for påmelding er 5. mai 2017.
Møtet er gratis. Deltakerne må selv dekke reisekostnader og ev. utgifter til overnatting.
Kom med innspill
Skriftlige innspill kan også sendes til Helse- og omsorgsdepartementet, jf. adresse ovenfor,
eller på e-post til levehelelivet@hod.dep.no.
Vi ser fram til å møte deg og høre dine erfaringer og innspill.
Velkommen!
Med vennlig hilsen

Bent Høie
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PS 12/17 Endring av møtedag for neste eldrerådsmøte

