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Godkjenning av Råd for funksjonshemmede møtebok 16.2.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra Råd for
funksjonshemmedes møte 16.02.2017 , 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 770 23000
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok for rådet for funksjonshemmedes forrige
møte 16.2.2017. 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 rettigheter i møteboka, men må eventuelt ta
form av at en sak tas opp til ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring i åpenbare feil og
mangler i møtebokas framstilling.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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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

PS 9/17 Referatsaker

Kvæfjord kommune
Helse- og omsorgssjefen

Fylkesrådet for funksjonshemmede, Troms
fylkeskommune
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Vår dato:
Vår ref:

23.02.2017
2016/250

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

June Helen Gjertsen
77 02 33 45

Oversendelse - vedtak fra Kvæfjord råd for funksjonshemmede
Vedlagt følger utskrift fra møte 16.02.17 i følgende saker:
PS 5/17 Orienteringssak: Den nye vergemålsloven og kommunens samarbeid med verger
PS 6/17 Orienteringssak: Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt
personlig assistanse (BPA)
Kopi av møtebok fra samme møtet følger også vedlagt.

Med hilsen
June H Gjertsen
saksbehandler

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

Telefon:
Telefaks:

Bankgiro:
Org.nummer:

4780 05 00237
972 417 998 MVA

Sekretariat

Alle kommunene i Troms,
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner

Vår ref.:
17/3329-3
Løpenr.:
7132/17

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

Arkiv:
033 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
14.02.2017

FYLKESRÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ÅRSKONFERANSEN 2017
Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms har gleden av å invitere til den årlige konferansen
for kommunale råd i Troms.
Årets konferansen vil bli holdt over 2 dager fra lunsj til lunsj, mandag 27. til tirsdag 28. mars –
programmet vil begynne med registrering kl. 10.30. og vil finne sted i Tromsø, på Scandic
Grand Hotell, Storgata 44.
Det er reservert hotellrom for tilreisende. Ved bestilling oppgi hvilken konferanse dere skal på.
Rommene er reservert i mitt navn. Hver råd må selv dekke utgifter til reise og overnatting for
sine medlemmer.
Leie av konferanserom og bespisning vil bli dekket av fylkesrådet for funksjonshemmede.
Program følger vedlagt.
Vi håper så mange som mulig har anledning å delta på konferansen.
Påmelding sendes: hanne.m.andersen@tromsfylke.no eller pr telefon 777 88 028 - innen
10. mars.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Hanne M Andersen
Sekretær FFF
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Ågot Hammari (Agot.Hammari@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 10.03.2017 14:54:32
Til: Randi Owe; Randi Owe (randi.owe@kvafjordskolen.no)
Kopi:
Emne: VS: Årskonferansen for rådene for mennesker med nedsatt funksjonshemming
Vedlegg: invitasjon 2017.docx;Program årskonferansen 2017.docx;image001.jpg
Videresender en gang til dajeg er usikker på om bente hadde riktig epostadresse til deg. Kan du sende en e post
til fylket og informere om at du er leder og din epost adresse. Jeg mener at vi har gjort det, men epostene sendes
fortsatt til Bente ser jeg .
Fra: Bente Berg [mailto:bente@gaardsglede.no]
Sendt: tirsdag 21. februar 2017 00:03
Til: randi.owe@kvafjordskolen.no; Ågot Hammari
Emne: Fwd: Årskonferansen for rådene for mennesker med nedsatt funksjonshemming

---------- Videresendt melding ---------Fra: Hanne Myrvold Andersen <hanne.m.andersen@tromsfylke.no>
Dato: 20. februar 2017 kl. 15.10.59 +01.00
Emne: Årskonferansen for rådene for mennesker med nedsatt funksjonshemming
Til: Kommunene i Troms (alle 24) <Kommuneneitroms@tromsfylke.no>, anngrer@online.no, 'Berit sandnes Wikstøl'
<besandne@me.com>, svabel@broadpark.no, trinemo.sandnes@gratangen.kommune.no, heidrandi@gmail.com,
aina.h.mathisen@me.com, Leder Kvæfjord <Bente@gaardsglede.no>, 'Trine ja' <trivelig62@hotmail.com>, 'Ina
Engvoll' <Ina.Engvoll@kafjord.kommune.no>, evy.hansen@lavangen.kommune.no, 'Lillian Larsen'
<Lillian.Larsen@lyngen.kommune.no>, Leder Målselv <hpeder@online.no>,
merete.karlsen@nordreisa.kommune.no, Grethe Davidsen Kleppe (Grethe.Kleppe@salangen.kommune.no)
<Grethe.Kleppe@salangen.kommune.no>, 'Kathrine Kaasbøll Hanssen' <kathrine@skjervoy.kommune.no>,
janneol3@online.no, klara.steinnes@storfjord.kommune.no, Leder Torsken <fred.flakstad@torsken.kommune.no>,
solhei@online.no, Vögele, Barbara Karin <barbara.karin.vogele@tromso.kommune.no>
Denne bes videresendt alle kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevner.

Heia alle sammen,

Fylkesrådet for funksjonshemmede arrangerer årlig en konferanse for de kommunale rådene:

Nå er invitasjon og program for årets konferanse klar, konferansen blir i Tromsø 27. og 28. mars, lunsj til lunsj. Se
vedlegg.

Dere må selv ta kontakt med Grand hotell i Troms for å bestille overnatting, tlf. 777 53 777 - vi har reservert
hotellrom, så bare referer til konferansen.
Det er også slik at dere må betale reise og overnatting for deltakere fra deres kommune.

Vi har satt frist for påmelding til 10. mars.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Hanne Myrvold Andersen
Sekretær
DU Sekretariatet/FFF
Troms fylkeskommune
Telefon: +47 77 78 80 28
www.tromsfylke.no

ÅRSKONFERANSE FOR KOMMUNALE RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE 2017
Program
Dag 1 - 27. mars 2017

11.00

Registrering

11.15

Velkommen v/leder Tom Erik Forså

11.30

Lunsj

12.30

Tromsø Havn – v/Heidi Johnsen - presentasjon av nye terminalen
for kommunikasjon i Troms fylke, båt og buss

13.25

Beinstrekk

13.35

Sortland kommunale råd: 30 års erfaring i rådsarbeid – hvordan får
de det til? v/Kristine Røiri og Anna Bongo

14.15

Kaffepause

14.30

Workshop – medvirkning - hva fungerer i rådene?

15.15

Oppsummering – spørsmål til Sortland og rom for drøftinger

16.15

Avslutning for dagen

19.30

Middag på Grand Hotell

Dag 2. 28. mars 2017

09.00

Lizett Ulrika Skottestad, regionkontorleder Norges
Handikapforbund Nord-Norge orienterer om utvikling av en APP
som skal være til hjelp i råd- og utvalgsarbeidet

09.30

Pasientreiser – retningslinjer for brukerne - hva fungerer og hva
fungerer ikke?
Foredrag etterfulgt av spørsmål fra deltakerne

10.15

Kaffepause

10.30

Oppsummering – ordet er fritt

11.30

Lunsj

12.30

Vel hjem!

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.
5

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
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Fra: Marit Blekastad (Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 09.03.2017 13:58:16
Til: June Helen Gjertsen
Kopi: Ågot Hammari
Emne: VS: Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
Vedlegg: Årsmelding for 2016 POBO Troms.pdf

Fra: Odd Arvid Ryan [mailto:Odd.Arvid.Ryan@pasientogbrukerombudet.no]
Sendt: 2. mars 2017 15:34
Til: 'post@balsfjord.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 'postmottak@berg.kommune.no';
'postmottak@dyroy.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no';
'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; Postmottak;
'postmottak@kvanangen.kommune.no'; 'post@kafjord.kommune.no'; 'post@lavangen.kommune.no';
'postmottak@lenvik.kommune.no'; 'post@lyngen.kommune.no'; 'postmottak@malselv.kommune.no';
'postmottak@nordreisa.kommune.no'; 'postmottak@salangen.kommune.no'; 'post@skjervoy.kommune.no';
'post@skanland.kommune.no'; 'post@storfjord.kommune.no'; 'postmottak@sorreisa.kommune.no';
'postmottak@torsken.kommune.no'; 'postmottak@tranoy.kommune.no'; 'postmottak@tromso.kommune.no'
Emne: Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms

Vedlagt følger årsmelding for 2016 fra Pasient‐ og brukerombudet i Troms.
Vi ber om at denne blir videreformidlet til aktuelle ledere og avdelinger innenfor kommunens helse‐ og
omsorgstjeneste. Vi ber spesielt om at Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede får rapporten via kommunens
postmottak.
Vi håper meldingen kan være et bidrag til kommunenes arbeid med å bedre kvaliteten i helse‐ og
omsorgstjenesten.

Med vennlig hilsen
Odd Arvid Ryan
pasient- og brukerombud i Troms
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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

.

Sidc 2 av 2

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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Fra: Voie, Kristin Synnøve (fmtrkvo@fylkesmannen.no)
Sendt: 28.03.2017 15:43:03
Til: Anne Marit Bygdnes
Kopi:
Emne: Foreløbig rapport etter selvmeldingstilsyn pbrl. kap. 4A 2017
Vedlegg: image001.jpg;Foreløbig rapport Kvæfjord 2017.docx
Hei!
Vedlagt følger foreløpig rapport etter selvmeldingstilsynet på tema tvungen helsehjelp etter pasient- og
brukerrettighetsloven kap. 4A. til pasienter med hjemmetjenester 2017. Dersom du/dere har innspill/tilbakemeldinger
til innholdet i rapporten ønskes disse oversendt til Fylkesmannen, gjerne per epost til undertegnede innen 21.04.17.

Med vennlig hilsen

Kristin Synnøve Voie
seniorrådgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni
Helse- og omsorgsavdelingen
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø
Telefon:
Telefaks:
Mobil:
E-post:
Web:

+4777642141
+4777642139
fmtrkvo@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten
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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
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