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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.03.2018
2016/250

Saksnr
1/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
15.03.2018

Godkjenning av møtebok

Administrasjonssjefens innstilling
Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra Råd for
funksjonshemmedes møte 23.11.2017. Til signering av møtebok velges:
1...............
2...............

Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok.
Regler for føring av møtebok er senest behandlet i K sak 3/13 Kommunestyrets reglementoppdatering der det fremgår at reglene for møteavvikling også gjelder andre kommunale utvalg.
Det er ikke innkommet merknader til foreliggende møtebok for rådet for funksjonshemmedes
forrige møte 23.11.17 . En godkjenningsordning betyr heller ikke fri rådighet til å endre
innholdet i møteboka. Vedtak som er gjort kan ikke i seg selv endres ved rettinger i møteboka,
men må evnt ta form av en sak opp til ny behandling. Godkjenning må avgrenses til endring i
åpenbare feil og mangler i møtebokas fremstilling.
Møtebok kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles i papirformat ved
henvendelse til servicekontoret på telefon 770 23000

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/18

06.03.2018
2016/250

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
15.03.2018

ÅRSMELDING 2017: Råd for funksjonshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for råd for funksjonshemmede tas til etterretning.

Dokumenter i saken:
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord 2017.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.03.2018
2016/250

Saksnr
3/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
15.03.2018

Orienteringsak: Aktivitetshuset MYLDER - forprosjekt Rå kompetansesenter

Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges frem uten administrativ innstilling.

Saksopplysninger
Prosjektleder Ellen Eliseussen vil gi en orientering i møtet.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.03.2018
2016/250

Saksnr
4/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
15.03.2018

Orientering og befaring på Voksenopplæring, aktivitet og fritidstilbud VAF

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Saksopplysninger
Det vises til vedtak i råd for funksjonshemmede PS 21/17 om befaring og orientering om tilbud
og fremtidige planer på VAF – Voksenopplæring, aktivitet og fritidstilbud.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.03.2018
2016/250

Saksnr
5/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
15.03.2018

Orientering om undervisningstilbudet til funksjonshemmede elever i barne - og ungdomskolen

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremlegges uten administrativ innstilling.

Saksopplysninger
Orientering: Rektor ved Borkenes skole vil gi en orientering om skoletilbudet til
funksjonshemmede elever ved Borkenes barne- og ungdomsskole.

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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PS 6/18 Referatsaker
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TROMS fylkeskommune

Samferdsels-

. .
og mlljøetaten

kopi:

ROMSSA fylkkasuohkan

F

Ifølge liste

ref.:

Saksbehandler:

17/15003-2

Kenneth

Løpenr.:
75305/17

Tlf. dir.innvalg:
77 78 80 50

HØRING
- ENDRING
AV
FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Dahle

Arkiv:
Johansen

N07&7O

SAKSARKIV

Deres ref.:

RETNINGSLINJENE

TIL

Dato:
04.12.2017

TRANSPORTTJENESTEN

Samferdsels- og miljøetaten sender med dette på høring et forslag om endring i enkelte
retningslinjer for transporttjenesten
for funksjonshemmede
(TT-ordningen).
TT-ordningen var
sist oppe til behandling i fylkestinget
i 2009, og etaten mener disse endringene er både
formålstjenlig og nødvendig slik at tjenesten kommer brukerne av TT-ordningen
til gode på
best mulig vis.

Bakgrunn
Samferdselsetaten
har siden sommeren arbeidet aktivt med å se på TT-ordningen og dens
forbedringspotensial.
[ arbeidet ser man at det er behov for tettere kontakt mellom
saksbehandlerne
i kommunene og fylkeskommunen,
samt et felles dokument som samler
informasjon om hvilke retningslinjer som gjelder for ordningen. Et slikt dokument vil være
med på å sikre likebehandling av søknader, effektivisering av søknadsprosesser
og bedre
tilbudet til befolkningen gjennom en revidering av retningslinjene.
I arbeidet med å fordele TT-midler til ordningens brukere for 2018, er det oppdaget noen
sentrale problemstillinger
som samferdselsetaten
ønsker å løse, gjennom en revidering av
retningslinjene for ordningen. Dette dreiser seg i hovedsak om midler som er bundet opp i
brukere som ikke har brukt sine TT-kort siden 01.01.2016 og hvilke sanksjonsmuligheter
vi
har i slike tilfeller. Det vil i tillegg foreslås å ta inn punkter som er vedtatt i fylkestinget
tidligere men ikke beskrevet i dagens retningslinjer.
Dagens ordning er beskrevet i Fylkestingssak 91/09 (vedlegg 1), og endringene som foreslås
er de som beskrives nedenfor. Forslag til nye retningslinjer ligger vedlagt (vedlegg 2).

Kriterier for brukergodkjenning
For å få en oversikt over de helt grunnleggende prinsippene som må ligge til grunn for å
kunne søke på TT-ordningen, har vi valgt å føre dette inn i punkt 2, Kriterierfor
brukergodkjenning:
«Folgende

grunnkrirerier

Besøksadresse

Strandveien
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Postadresse

Postboks

6600.

9296TROMSØ
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i? ,/

Vår

MQ

må være oppfylte for å omfattes av TT—ora’ningen»
Telefon

Bankgiro

Org.nr.

77 78 80 00

4700 04 00064

864870732

Epost mottak

lnternettadresse

postmottak@tromsfylke.no

www.tromsfylke.no
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1. Søker må være registrert som bosatt i T roms fylke.
psykisk eller fjøsisk årsak, ha
2. Søkeren må, på grunn av varig funksjonshemming,
Sosiale eller
vesentlige vanskeligheter med å bruke Offentlige transportmidler.
trafikale forhold skal ikke innvirke på brukergodkjenningen.
gjennom legeerklæring
3. Søkeren må kunne dokumentere varig funksjonshemming
søknad.
Dette er alle kriterier som håndheves
dette i et eget punkt.

i dag, og vi ser at det vil være formålstjenlig

i

å samle

Søknadsperiode
I dagens TT-ordning har vi to søknadSperioder, henholdsvis 01. mai og 01. oktober. Søkere
som søker i mai vil få utdelt sine TT-kort Ol . juli, og søkere 01. oktober vil få sine TT-kort
01 . januar. Kommunene har i dag 3 ukers behandlingstid.
ser at søkere som ikke rekker disse fristene må vente uforholdsmessig
Samferdselsetaten
lenge før de får komme med i ordningen. Eksempelvis en søker som ikke får søkt før i
desember vil risikere å måtte vente til 01. mai før søknaden behandles. Dette fører til at søker
da ikke mottar sitt TT-kort før det er gått nærmere syv måneder. Dette mener vi ikke er
for brukere som har et reelt behov for dette tilbudet, spesielt da behovet for
hensiktsmessig
TT-kort kan oppstå plutselig og uventet.
Vi ønsker å utvide dette til en flytende søknadsperiode. Dette betyr at brukere kan søke når
behovet oppstår og slipper å vente i lengre tid for å komme med i ordningen. Brukere som
løpende får innvilget sine søknader vil også raskere få tildelt sine kort, og raskere vil komme
til kommunene utvides til 4 uker.
gang med bruken av disse. Behandlingstiden
Dette mener vi er et godt tiltak for økt bruk av TT-ordningen samtidig som det kommer
brukerne til gode ved å slippe å vente i lengre tid. Dette er beskrevet i punkt 3, Søknaden:
«For å bli vurdert inn i T T -ordningen må søker benytte seg av fastsatt skjema for egen— og
legeerklæring. Skjema leveres til søkers bostedskommune for vurdering. Vurdering av søknad
utføres av saksbehandler i kommunen. Kommunene har 4 uker behandlingstid for hver søknad
de får inn».
om å komme med i
«Personer kan fortløpende gjennom hele året søke sin bostedskommune
TT-ordningen. Søkere som i løpet av året blir omfattet av denne ordningen blir tildelt et beløp
som tilsvarer hvor mange måneder det er igjen av året. I januar vil aktive brukere få tildelt et
beløp som tilsvarer I2 måneders bruk».

Prioriteringskriterier

beskrevet. Dette ønsker
I dagens retningslinjer er ikke tidligere vedtatte prioriteringskriterier
vi å få med i det nye dokumentet da det klargjør hvilke prioriteringer som gjøres ved
behandling av søknader. Kriterier jfr. Fylkestingssak 91/09 (vedlegg 1). Prioriteringskriteriene
har fått plass under punkt 5.4 Prioriteringskriterier:
«Dersom det er behov for å prioritere
følgende kriterier legges til grunn:».
-

hvilke brukere som får være med i ordningen,

Personer med størst grad av, og permanente forflytningshemminger
lamme, blinde eller lignende.
vil kun gjelde rullestolbrukere,
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skal

prioriteres.

Dette

i

3
— Unge brukere prioriteres foran eldre, da unge personer ofte har et større reisebehov
enn eldre.
- Personer som bor alene prioriteres fiamfor personer som er fastboende på institusjon,
eller som bor sammen med ektefelle som innehar TT-kort, da disse har mulighet til å
reise sammen.

- Personer som mottar grunnstønad

til annen type transport
kan innvilges midler fia transporttjenesten.

Ubrukte

innenfor NA Vs satser 1-3,

TT-kort

Etter en gjennomgang av ubrukte kort i 2016 og 2017 kom det fram at en betydelig andel av
brukerne i ”PT-ordningen ikke har brukt sine kort. En av årsakene er at de som faller fra (død)
ikke tas bort fra ordningen, men øvrige årsaker er ikke kjent. Gjennomgangen
viser følgende:
2016:
I løpet av årets 12 måneder var det 259 stk. som ikke benyttet sine TT-kort. Midler tilknyttet
disse brukerne beløper seg til ca. 920 000 kr. Hvilke årsaker som ligger bak ubrukte kort i
2016 er noe usikkert. Men det legges til grunn at noen av disse brukerne falt naturlig fra
(død).

2017:
Ser man på brukere som ikke har benyttet sine TT—kort mellom 01.01.2016 og 01.10.2017 ser
vi at antallet er kommet opp i 590 stk. Ubrukte midler i denne perioden beløper seg til ca.
2,05 mill.
Om man ser på tallene for ubrukte TT—kort i perioden 01.01.2017 —01.10.2017, brukere som
ikke er sperret men ligger aktive i "FT-ordningen, ser vi at dette gjelder en betydelig andel. Ca.
600 brukere binder opp midler på ca. 1,7 mill.
Konsekvens:
Disse midlene representerer en betydelig andel av budsjettet (12,1 mill. i 2017), og vi ser det
som problematisk at så mange er med i ordningen og ikke bruker sine kort. Dette resulterer i
at brukere som har et større behov får et lavere tildelt beløp. En annen konsekvens er at
brukere som står på venteliste, med et reelt behov for å være med i ordningen må vente. En
økende søkermengde og en økende andel TT—midler som bindes opp i brukere som ikke
benytter seg av disse midlene, vil kunne bety at vi i framtiden må senke tildelingene til hver
bruker. Dette ville være svært uheldig.
Satt i perspektiv vil 1 mill. kroner i ubrukte midler tilsvare ca. 6500 turer, med en snittpris på
150 kr per tur. Samferdselsetaten
mener dette er turer som bør få komme de aktive brukerne
til gode.
Forsla til endrin er:
Det er i dag ingen punkter i retningslinjene som gir Troms fylkeskommune
anledning til å sperre kort som ikke blir brukt. På bakgrunn av ovenstående
følgende skal innlemmes i retningslinjene punkt 6, TT-kortet:

eller kommunene
foreslår vi at

«Om T T —kortet ikke blir benyttet i løpet av de siste 21 måneder etter utstedelse, vil brukeren
bli trukket ut av ordningen og kortet sperres for bruk. 2] måneder beregnes for hele
foregående år og fram til 01 . oktober inneværende år. Dette vil gi Troms jä/lkeskommune
anledning til å fordele midler som ikke blir brukt over på aktive brukere ved kommende års
tildeling, 01. januar. Brukere som blir trukket ut av ordningen må da søke på nytt».
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Brudd på retningslinjene
Det har ikke tidligere vært gitt noen form for sanksjonsmulighet
ved brudd på retningslinjene.
Vi ønsker i denne forbindelse å innføre muligheten til å frata retten til TT-kort i inntil to år
ved brudd på retningslinjene.
Dette løses på lignende måte i andre fylker. Eksempelvis Hedmark og Akershus fylke viser til
tap av rett til ordningen, mens Oslo presiserer tap av rett til ordningen i inntil to år ved brudd
på retningslinjene.
Vi mener en slik presisering for Troms fylke kan være med på å forebygge misbruk av TTkort. Dette er beskrevet i punkt 7, Endret behov og brudd på retningslinjene:
«Brukeren skal selv underrette T roms fiilkeskommune
forhold som kan ha betydning for retten til T T -kort.
dersom brukeren ikke lengre oppjj/ller vilkårene for
personlig og kan ikke benyttes når eier av kort selv
retningslinjene kan medføre tap av rett til ordningen

Frist for merknader
ostmottak

tromsf

settes til 31. januar

eller sin bostedskommune om endrede
T T —kortet kan tilbakekalles eller endres
å omfattes av ordningen. T T -kortet er
ikke er med på reisen. Overtredelse av
for inntil 2 år».

2018. Merknader

sendes til

lke.n0

Med vennlig hilsen
Jan Egil Vassdokken
Avdelingsleder
Kenneth

Rådgiver
Dette dokumentet

er godkjent

elektronisk

og krever ikke signatur.

Vedlegg:
Vedlegg 1 — Fylkestingssak
91/09
Vedlegg 2 —Forslag til nye retningslinjer
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Dahle Johansen

5
Mottakere

av høringsforslag:

SAFO-Troms

v/NHF Nord-Norge,

FFO-Troms,
Norges

Postboks

Ungdommenes
Fylkeseldrerådet
Fylkesrådet

50, 9007 TROMSØ

271, 9253 TROMSØ

Blindeforbund,

Alle kommunene

Mellomveien

Postboks

1 168, 9262 TROMSØ

i Troms, (25 postmottak)
fylkesråd

v/leder

v/sekretær

for funksjonshemmede

v/sekretær
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Kvæfjord
kommune
Sett Knn din kommunes logo

RAPPORT PROSJEKT «FRIE MIDLER» ÅR 2017
Tittel: «Fra passiv mottaker til aktiv deltaker»
Bakgrunn:
I tråd med Forskrift om rehabilitering/habilitering og St.mld. 29 er kommunens ansvar for
rehabilitering nedfelt og vedtatt i Helse- og omsorgsplanen for Kvæfjord kommune 20142020. I: «Rutine for korttidsopphold» for Kvæfjord kommune, oppdatert 22.01.2016, er
samarbeidsrutiner med hensyn på rehabilitering beskrevet. Vi har samarbeidsmøter rundt
rehabiliteringspasienter med varierende grad av tverrfaglig oppfølging under og etter
rehabiliteringsoppholdet. Det tverrfaglige samarbeidet om brukerne er noe tilfeldig med
liten grad av struktur og rutiner. Tjenestemottakerne i kommunen, både hjemmeboende og i
institusjoner, er i for stor grad mottakere av passiv hjelp. For at brukerne skal bevare eller
øke sin mulighet til å fungere i hverdagen gjennom aktiv deltakelse og mestring, er det
behov for intensiv opptrening i perioder. Tverrfaglighet, felles forståelse og gode
samarbeidsrutiner er ei forutsetning for å få det til.
Sykepleietjenesten i Kvæfjord er ansvarlige for beboere i egne hjem, inkludert 23 leiligheter
på Bo- og aktivitetssenteret, BOAS. Her er det også fire avlastings-, rehabiliterings- og
korttidsplasser med heldøgns bemanning. Kommunen har ergoterapeut, fysioterapeut,
sykepleiere, helsefagarbeidere og hjemmehjelpere som gir tjenester til brukerne. Kvæfjord
Kommune har en tverrfaglig sammensatt Inntaks- og boligkomite som har møte en gang i
måneden, samt kontinuerlig inntak ved behov. Sykepleietjenesten, fysio- og ergoterapeut
har tverrfaglige møter en gang i måneden.

Prosjektorganisering:
Prosjektet har hatt ei tverrfaglig prosjektgruppe bestående av fysioterapeut (prosjektleder),
ergoterapeut, avdelingsleder for rehabilitering og avlasting, avdelingsleder for sykepleietjenesten
(hjemmeboende) og hjemmehjelper. Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter med drøftinger av faglig
innhold, framdrift og evaluering. I tillegg har vi brukt mail og telefon til kommunikasjon.
Milepælsplanen med oppdateringer har vært systematisk brukt i forhold til hvem gjør hva, samt
evalueringer underveis. Helsefaglig rådgiver har deltatt på noen møter med faglig veiledning.
Første halvdel av prosjektet hadde fokus på informasjon og kompetanseutvikling, mens andre halvdel
har hatt mer fokus på organisering og samarbeid i praksis. Ansatte har fått informasjon underveis og
kommet med innspill på personalmøter. Ellers har ansatte vært involvert i tverrfaglig samarbeid
rundt brukerne. Pasienter på avlastings-/rehabiliteringa og beboere i egne hjem har vært naturlig
involvert i prosjektet.

Prosjektets mål og målgruppe:
Mal rapport Frie midler. Revidert mai 2017
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Overordnet mål: Etablere hverdagsmestring som gjennomgående tankesett i Kvæfjord
kommune gjennom intensivt, målrettet og tverrfaglig tilbud til brukere av tjenester i
kommunen, som har reell mulighet til å vedlikeholde og/eller bedre funksjonsnivået.
Prosjektmål: Gode samarbeidsrutiner i kommunen med fokus på hverdagsmestring.
Delmål:
- Økt kunnskap og forståelse for vedlikehold av funksjonen/rehabilitering.
- Oppnå større forståelse for tverrfaglig tilnærming og brukermedvirkning.
- Felles holdnings- og kulturendring: Fra hjelperrollen til motivering og tilrettelegging
for hverdagsmestring.
- Kunne omsette kunnskap i praksis: Bevissthet om hvordan fremme selvstendighet og
mestring hos brukeren.
Målgruppe: Ansatte på rehabiliterings-/avlastningsavdelinga, i sykepleietjenesten (inkl.
hjemmehjelpere), fysioterapeuter og ergoterapeut.

Gjennomføring:
Prosjektgruppa ble etablert tidlig i januar, og startet planprosessen i løpet av kort tid. Prosjektgruppa
har hatt 11 planleggings-/prosjektmøter. Turnusordningen har vært utfordrende med hensyn på å
finne møtetidspunkt. I mars fikk ansatte i sykepleietjenesten og fysioterapeutene informasjon om
prosjektet på personalmøter. 26.04.17 arrangerte vi felles fagdag for alle ansatte i
sykepleietjenesten. May Iren Bendiksen fra USH i Troms hadde foredrag om hverdagsmestring/rehabilitering, kommunikasjon, samt utprøving og refleksjon over praksis. I tillegg hadde vi tverrfaglig
gruppearbeid med case fra kommunen, både hjemmeboende og på korttidsopphold på BOAS. Felles
lunsj med varm og kald mat, var sentralt samlingspunkt på fagdagen. Totalt 27 ansatte deltok.
Ledelsen hadde laget en turnus slik at alle fast ansatte kunne delta. Formell og uformell evaluering i
etterkant var udelt positiv, og viktig for fortsettelsen av prosjektet. I forkant av fagdagen 26.04.17 ble
det lagt til rette for at de ansatte kunne gjennomføre e-læringsprogrammet «Aktivitet og mestring».
17 ansatte gjennomførte dette. Tilgang på rom med pc-er var begrensende i forhold til antall
deltakere. Prosjektleder hospiterte en dag hos sykepleietjenesten i mai.
Etter sommerferien startet prosjektgruppa arbeidet med å delta på fagdagen «Kunsten å mestre» i
Narvik i regi av Helse Nord. Gjennom året og utover høsten har vi fått på plass og struktur på
tverrfaglige møter, også planleggings- og evalueringsmøter med brukere. En av utfordringene i
prosjektet har vært at vi har forskjellig programvare: Ergo- og fysioterapeutene har ProMed, mens
sykepleietjenesten har Profil. For tiden jobber vi med å finne en god løsning for dokumentasjon i
plan-rapport i Profil for alle samarbeidspartnerne. Tilgang til datamaskiner generelt har til tider vært
ei utfordring.
Forankring i administrasjonen og personalgruppa, positiv innstilling fra lederne i forhold til tidsbruk
og felles fagdag for alle ansatte, har bidratt til engasjement i prosjektet. At vi er en liten kommune,
har gjort sitt til at felles fagdag har vært mulig å gjennomføre.

Videreføring av prosjektet:
Gjennom prosjektet har vi fått bedre samarbeidsrutiner med større grad av struktur om brukerne i
Mal rapport Frie midler. Revidert mai 2017
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kommunen, både i forhold til hjemmeboende og pasienter på korttidsopphold. Det er generelt økt
kunnskap og forståelse for tverrfaglig tilnærming og brukermedvirkning, samt tilrettelegging for
hverdagsmestring i personalgruppene i kommunen. Vi er kommet langt på vei i forhold til
måloppnåelse for prosjektet: «Gode samarbeidsrutiner i kommunen med fokus på
hverdagsmestring.» Vi har fortsatt en vei å gå, selv om vi har på plass bedre tverrfaglige rutiner. Å
innarbeide rutiner i plan/rapport i Profil er en av utfordringene vi jobber med og vil fortsette med i
2018. Fortløpende informasjon og evaluering sammen med de involverte (ansatte og brukere)
planlegges for å vedlikeholde engasjement og videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet.

Publisering:
Kort orientering om prosjektet og program for fagdagen ble lagt på kommunens intranett i april.
Etter fagdagen ble mer informasjon om prosjektet, samt informasjon om formål og gjennomføringen
av fagdagen presentert på kommunens intranettside.
Prosjektet skal på nytt legges fram for ledergruppa i helse- og omsorgsavdelinga i januar 2018: Også
for å avklare hvordan Kvæfjord arbeider videre med hverdagsmestring.
Publisert i Tromsø
-

26.01.17: «Å jobbe prosjektorientert»
31.10.17: «Å avslutte et prosjekt»
15.03.18: Vårkonferansen 2018

Leders erfaring fra prosjektet:
Dette prosjektet har ført til et økt fokus på og engasjement for hverdagsmestring/-rehabilitering
både i institusjon og i egne hjem.
At prosjektgruppa har vært tverrfaglig sammensatt har også bidratt til at de enkelte yrkesgruppene
er blitt bedre kjent med de andres arbeidsområder og hva de kan bidra med inn i en
hverdagsmestrings/-rehabiliteringsprosess. Selv om det før prosjektstart var etablert skriftlige
rutiner for rehabilitering med fokus på rehabiliteringsopphold i institusjon, erfarer vi hvor
utfordrende det er å få ulike rutiner implementert. Prosjektet har derfor også bidratt til økt fokus
på denne rutinen, hvordan dokumentere helsehjelp knyttet til rehabilitering generelt og
hverdagsmestring spesielt.

Prosjektansvarlig:
Dato: 18.12.2017 Navn: Anne-Lise Fenes

Virksomhet: Fysioterapeut, Kvæfjord kommune

Kontaktperson: Anne-Lise Fenes
Mail: <anne-lise.fenes@kvafjord.kommune.no>
Tlf: 77 02 34 43

Mal rapport Frie midler. Revidert mai 2017
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Det forventes ikke at regnskap vedlegges.
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Fra: Anne-Lise Fenes (Anne-Lise.Fenes@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 18.12.2017 14:16:14
Til: Marit Blekastad
Kopi:
Emne: Rapport prosjekt
Vedlegg: Rapport prosjekt Fra passiv mottaker-merkn Marit.docx
Hei!
Da har jeg gjort endringer i rapporten etter diskusjonen på møtet 15.12:
‐ Bakgrunn er i tråd med (tilnærmet kopiert) søknaden, små justeringer.
‐ Har byttet ut hverdagsrehabilitering i ditt innspill med hverdagsmestring/‐rehabilitering alt.
hverdagsmestring flere steder ut fra prosjektsøknaden (Publisering og Leders erfaring)
Håper det ser greit ut.
Prosjektansvarlig: Se «Virksomhet»‐ Ok?
Skal rapporten signeres med personlig underskrift?
Skal den sendes i posten eller på mail?
Mvh
Anne‐Lise
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til aktiv deltaker»

Bakgrunn
I tråd med Forskrift om rehabilitering/habilitering
rehabilitering

nedfelt og vedtatt

og St.mld. 29 er kommunens

i Helse- og omsorgsplanen

ansvar for

for Kvæfjord kommune

2014-

2020. l: «Rutine for korttidsopphold» for Kvæfjord kommune, oppdatert 22.01.2016, er
samarbeidsrutiner med hensyn på rehabilitering beskrevet. Vi har samarbeidsmøter rundt
rehabiliteringspasienter med varierende grad av tverrfaglig oppfølging under og etter
rehabiliteringsoppholdet.

Det tverrfaglige samarbeidet om brukerne er noe tilfeldig med

liten grad av struktur og rutiner. Tjenestemottakerne

i kommunen,

både hjemmeboende

og i

institusjoner, er i for stor grad mottakere av passiv hjelp. For at brukerne skal bevare eller
øke sin mulighet til å fungere i hverdagen gjennom aktiv deltakelse og mestring, er det

behov for intensiv opptrening i perioder. Tverrfaglighet, felles forståelse og gode
samarbeidsrutiner

er ei forutsetning

for å få det til.

Sykepleietjenesten i Kvæfjord er ansvarlige for beboere i egne hjem, inkludert 23 leiligheter
på Bo- og aktivitetssenteret,
korttidsplasser

BOAS. Her er det også fire avlastings-, rehabiliterings- og

med heldøgns bemanning.

Kommunen

har ergoterapeut,

fysioterapeut,

sykepleiere, helsefagarbeidere og hjemmehjelpere som gir tjenester til brukerne. Kvæfjord
Kommune har en tverrfaglig

sammensatt

måneden,

inntak ved behov. Sykepleietjenesten,

samt kontinuerlig

har tverrfaglige

lnntaks- og boligkomite

som har møte en gang i
fysio- og ergoterapeut

møter en gang i måneden.

Prosjektorganisering:
Prosjektet

har hatt ei tverrfaglig

prosjektgruppe

bestående

av fysioterapeut

(prosjektleder),

ergoterapeut, avdelingsleder for rehabilitering og avlasting, avdelingsleder for sykepleietjenesten
(hjemmeboende) og hjemmehjelper. Prosjektgruppa har hatt jevnlige møter med drøftinger av faglig
innhold, framdrift og evaluering. I tillegg har vi brukt mail og telefon til kommunikasjon.
Milepælsplanen med oppdateringer har vært systematisk brukt i forhold til hvem gjør hva, samt
evalueringer underveis. Helsefaglig rådgiver har deltatt på noen møter med faglig veiledning.
Første halvdel av prosjektet

hadde fokus på informasjon

og kompetanseutvikling,

mens andre halvdel

har hatt mer fokus på organisering og samarbeid i praksis. Ansatte har fått informasjon underveis og
kommet med innspill på personalmøter. Ellers har ansatte vært involvert i tverrfaglig samarbeid
rundt brukerne.
involvert

Pasienter

på avlastings-/rehabiliteringa

i prosjektet.

Prosjektets mål og målgruppe:
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og beboere

i egne hjem har vært naturlig

Overordnet mål: Etablere hverdagsmestring
kommune

gjennom

kommunen,

intensivt,

målrettet

som gjennomgående

og tverrfaglig

tilbud

som har reell mulighet til å vedlikeholde

Prosjektmål:

Gode samarbeidsrutiner

i kommunen

tankesett

til brukere

i Kvæfjord

av tjenester

i

og/eller bedre funksjonsnivået.
med fokus på hverdagsmestring.

Delmål:
-

Økt kunnskap og forståelse for vedlikehold

-

Oppnå større forståelse for tverrfaglig

-

Felles holdnings— og kulturendring:

av funksjonen/rehabilitering.

tilnærming

og brukermedvirkning.

Fra hjelperrollen

til motivering

og tilrettelegging

for hverdagsmestring.

-

Kunne omsette kunnskap i praksis: Bevissthet om hvordan fremme selvstendighet
mestring

Målgruppe:

og

hos brukeren.

Ansatte på rehabiliterings-/avlastningsavdelinga,

hjemmehjelpere),

fysioterapeuter

i sykepleietjenesten

(inkl.

og ergoterapeut.

Gjennomføring:
Prosjektgruppa

ble etablert tidlig ijanuar, og startet planprosessen i løpet av kort tid. Prosjektgruppa

har hatt 11 planleggings-/prosjektmøter.
finne

møtetidspunkt.

prosjektet

I mars fikk ansatte

på personalmøter.

sykepleietjenesten.

Turnusordningen

26.04.17

rehabilitering,

kommunikasjon,

gruppearbeid

med case fra kommunen,

i sykepleietjenesten
arrangerte

May Iren Bendiksen

harvært

utfordrende

med hensyn på å

og fysioterapeutene

informasjon

vi felles fagdag for alle ansatte

fra USH iTroms

hadde foredrag

om

i

om hverdagsmestring/-

samt utprøving og refleksjon over praksis. i tillegg hadde vi tverrfaglig
både hjemmeboende

lunsj med varm og kald mat, var sentralt samlingspunkt

og på korttidsopphold

på BOAS. Felles

på fagdagen. Totalt 27 ansatte deltok.

Ledelsen hadde laget en turnus slik at alle fast ansatte kunne delta. Formell og uformell evaluering i
etterkant

var udelt positiv, og viktig for fortsettelsen

av prosjektet.

det lagt til rette for at de ansatte kunne gjennomføre
17 ansatte gjennomførte
deltakere. Prosjektleder
Etter sommerferien

I forkant av fagdagen 26.04.17 ble

e-læringsprogrammet

«Aktivitet

og mestring».

dette. Tilgang på rom med pc-er var begrensende i forhold til antall
hospiterte en dag hos sykepleietjenesten

startet prosjektgruppa

i mai.

arbeidet med å delta på fagdagen «Kunsten å mestre» i

Narvik i regi av Helse Nord. Gjennom året og utover høsten har vi fått på plass og struktur på
tverrfaglige

møter,

prosjektet

har vært

sykepleietjenesten
plan-rapport

også planleggings-

og evalueringsmøter

at vi har forskjellig

programvare:

med brukere.

En av utfordringene

Ergo- og fysioterapeutene

har ProMed,

i
mens

har Profil. For tiden jobber vi med å finne en god løsning for dokumentasjon

i Profil for alle samarbeidspartnerne.

Tilgang til datamaskiner

generelt

i

har til tider vært

ei utfordring.
Forankring i administrasjonen

og personalgruppa,

positiv innstilling fra lederne i forhold til tidsbruk

og felles fagdag for alle ansatte, har bidratt til engasjement i prosjektet. At vi er en liten kommune,
har gjort

sitt til at felles fagdag

Videreføring

har vært

mulig å gjennomføre.

av prosjektet:

Gjennom prosjektet har vi fått bedre samarbeidsrutiner
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med større grad av struktur om brukerne i

kommunen,

både i forhold til hjemmeboende

og pasienter på korttidsopphold.

kunnskap og forståelse for tverrfaglig tilnærming
hverdagsmestring
måloppnåelse

i personalgruppene

for prosjektet:

hverdagsmestring.»

og brukermedvirkning,

Det er generelt økt

samt tilrettelegging

«Gode samarbeidsrutiner

i kommunen

med fokus på

Vi har fortsatt en vei å gå, selv om vi har på plass bedre tverrfaglige

innarbeide rutiner i plan/rapport

i Profil er en av utfordringene

2018. Fortløpende informasjon
planlegges for å vedlikeholde

for

i kommunen. Vi er kommet langt på vei i forhold til

vi jobber med og vil fortsette

og evaluering sammen med de involverte
engasjement og videreutvikle

rutiner. Å
med i

(ansatte og brukere)

det tverrfaglige

samarbeidet.

Publisering:
Kort orientering

om prosjektet

og program

Etter fagdagen ble mer informasjon
av fagdagen

presentert

for fagdagen

om prosjektet,

på kommunens

ble lagt på kommunens

samt informasjon

intranett

i april.

om formål og gjennomføringen

intranettside.

Prosjektet skal på nytt legges fram for ledergruppa i helse- og omsorgsavdelinga

ijanuar

2018: Også

for å avklare hvordan Kvæfjord arbeider videre med hverdagsmestring.
Publisert

i Tromsø

- 26.01.17: «Åjobbe prosjektorientert»
- 31.10.17: «Å avslutte et prosjekt»
-

15.03.18: Vårkonferansen

Leders erfaring
Dette prosjektet

2018

fra prosjektet:

har ført til et økt fokus på og engasjement for hverdagsmestring/-rehabilitering

både i institusjon og i egne hjem.
At prosjektgruppa

har vært tverrfaglig sammensatt

er blitt bedre kjent med de andres arbeidsområder
hverdagsmestrings/-rehabiliteringsprosess.
rutiner for rehabilitering
utfordrende

og hva de kan bidra med inn i en

Selv om det før prosjektstart

med fokus på rehabiliteringsopphold

det er å få ulike rutiner implementert.

på denne rutinen, hvordan dokumentere
hverdagsmestring

har også bidratt til at de enkelte yrkesgruppene
var etablert skriftlige

i institusjon,

erfarer vi hvor

Prosjektet har derfor også bidratt til økt fokus

helsehjelp knyttet til rehabilitering

generelt og

spesielt.

Prosjektansvarlig:
Dato: 18.12.2017
Kontaktperson:

Navn: Anne-Lise Fenes

Virksomhet:

Anne—Lise Fenes
Mail:<anne-lise.fenes

kvaf'ord.kommune.no>

Tlf: 77 02 34 43

Mal rapport

Frie midler.

Revidert
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Fysioterapeut,

Kvæfjord kommune

Det forventes

ikke at regnskap
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vedlegges.
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Bygdeveien
9475

+—

Sanitetsforening

Kvæfjord

Borkenes

Boas

v/Tanja

Hakola

SAMMEN PÅ SYKKEL

Kvæfjord

Sanitetsforening

om penger til innkjøp
Sanitetsforeningen

har fått svar på sin søknad til Gjensidige

av sykkel med vogn til beboere

har fått tilsagn om 90 000,— kroner til innkjøp

Hilsen

Kvæfjord

("GANG

og personal

Sanitetsforening

GID?”

H nne Evensen

Postansvarlig
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stiftelsen
ved Boas.
av sykkel.

wWW‘

Lions Club Kvæfjord

BOAS

v/ Tanja Hakola
9475

Borkenes

Borkenes,

VEDR VÅR BEVILGNING

TIL ANSKAFFELSE

Vi viser til tidligere korrespondanse
LC Kvæfjord

12.9.2017

AV EL—SYKKEL

i saken.

har i møte 1 1.9.2017 fattet vedtak om å øke støtten til innkjøp av

El—sykkel til
Kr 10 000,-.
dersom

tiltaket

blir realisert

Beløpet blir overført til deres konto så snart vi før tilbakemelding
for finansiering er tilstede.

om at løsning
1
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President

Sekretær
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vi

i

Lions Club Kvæfjord

O

BOAS
v/ Tanja Hakola
9475 Borkenes
Borkenes,

VEDR

SØKNAD

OM MIDLER

TIL

ANSKAFFELSE

Det vises til søknad fra dere datert 24.5.2017

15.6.2017

AV EL—SYKKEL

om bidrag til anskaffelse

av E1-

sykkel til beboerne på BOAS.
Søknaden

ble behandlet

på medlemsmøte

12.6. 17.

LC Kvæfjord synes dette er et meget godt tiltak og finner i første omgang å
kunne støtte tiltaket med
Kr 5.000,Vi er nå akkurat i sluttfasen med gjennomføringen
av Sansehagen ved
sykehjemmene i Kvæfjord (Husby og Kvæfjordheimen)
og har hatt store utlegg
i forbindelse med dette.
Finner vi at økonomien
til anskaffelse
Vennligst
beløp.

av El-sykkel

om dette kan sendes

for videreformidling
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'

I

å

SZrkersen
x

Preside~

H",

til

vi skal benytte til overføring

av bevilget

MBU—ÅLHLEUDSJLQ

til vår kasserer.

Med vennlig hilsen

x,

kunne øke støtten

ytterligere.

oppgi hvilket kontonummer

Opplysning

Helge

tillater det vil vi på et senere tidspunkt
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Kvaefjord Reumatikerforening.

20.06.2017

Avlastnig/rehab
Boas aktivitetssenter.
Råsjøveien 3,
9475 Borkenes.

Søknad

om økonomiske

Hei. Jeg er avdelingsleder

midler

til innk'ø

på Boas i Kvæfjord

kommune

av s kkel.
og er ansatt

under

hjemmetjenesten

i

kommunen. Vi har her 23 leiligheter for eldre og 4 avlastning og rehabiliteringsplasser.
Jeg har med stor interesse sett at de ved Bergsodden sykehjem har gått til anskaffelse av EI-sykler,
som gjør at de eldre har en mulighet til å komme seg ut i frisk luft og få sett seg omkring ute i
nærmiljøet.
Dette er med på å Øke livskvaliteten til de eldre betraktelig. De eldre har ofte begrenset mulighet til å
komme seg ut, grunnet og nedsatt helsetilstand og redusert bevegelighet. De er da ”dømt" til å bli
sittende innendørs det meste av året.
Dette har vi på Boas lyst til å endre på. Med en El-sykkel på huset, kan vi få med oss beboere 0g
pasienter ut på tur. Gøy for den enkelte og for personalet. Sykkelen kan evt lånes ut til
frivillighetssentralen

og andre

Det er viktig å opprettholde
energi

institusjoner

i kommunen.

en så god livskvalitet som overhodet

mulig, selv om man blir fratatt

og helse. Og selv om man blir eldre.

Du kan se på brosjyren hvor heldige de eldre er, som kan komme seg ut i samfunnet og se seg om.
Jeg håper derfor at dere kan bidra med økonomisk støtte, slik at vi kan gå til innkjøp av en slik sykkel.
Vet at de koster ca 50-70 000 kr.
Med vennlig

hilsen:

Avd sykepleier

Tanja Hakola.
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Mens

:

på ambulansen

du venter

169:
.

NORSK

Kvæfjord

brannvesen

Brannmannskap
akuttforskriften.

F

LUFTAMBULANSE

har fra dato: I5.02.20l8

som akutthjelpere

i den kommunale

beredskap

iht.

Akutthjelperene har hjertestarter og utvidet førstehjelpsopplæring for å ivareta pasienter mens
man venter på ambulansen.
All behandlingsansvar(inkl- oksygen og acetylsalisyltil hjertesyke) ligger befestet hos
kommunelegen.
Varslingskritterier:
Røde oppdrag der akutthjelperene kan være fremme hos pasienten før lokal lege/ambulanse (der
amk vurderer nytteverdi for pasienten), og på alle hjertestanser.

Akutthjelperene er i 24 timers beredskap og varsles fra AMK ved å ringe direktelinje til
Kommunelege:

Sidsel M Andreassen

Adresse:

Markveien 4. 9475 Borkenes

Telefon:

77023400

E-mail: sidsel.m.andreassen@borkenes.nhn.no

Kontaktperson Brannvesen i kommunen er:
Adresse:

Tommy Mikalsen — Leder deltid/kompetanse

Harstad Brannstasjon

Telefon 77026722/ 48l78403
Kopi
Kopi
Kopi
Kopi

lIO.

E-mail: tommy.mikalsen@harstad.kommune.no

av skjema er sendt til AMK
av skjema er sendt til LV-sentralen i kommunen.
av skjema er sendt lIO-sentralen for aktuell kommune.
av skjema sendes til borge.hognestad@norskluftambulanse.no

Kommunikasjon under oppdrag brukes den talegruppe amk ønsker, vanligvisBABS 8.
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Marit

Blekastad

Fra:

Eli—Annie Marthinussen

Sendt:

1. februar

Til:

stian.kvalvik@unn.no;

13:59

2018

bent.krister.osbakk@saltenbrann.no;

borge.hognestad@norskluftambulanseno;
sidsel.m.andreassen@borkenes.nhn.no; Tommy Mikalsen
(TommyMikalsen@harstad.kommune.no)

Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Merete Hessen; Ågot Hammari; Marit Blekastad
Brannmannskap som akutthjelpere i den kommunale beredskap— AVTALE
Sette i beredskap skjema...docx

Hei!
Kvæfjord kommune har inngått avtale med Stiftelsen Norsk Luftambulanse
på ambulansen».
og hvordan
situasjon.

Frivillige brannmannskap

man opptrer
Mannskapene

på skadested

har fått opplæring ( intensivt kurs) i blant annet livreddende førstehjelp

i møte

er også utstyrt

Denne avtalen gjelder førstehjelpsgrupper

om å delta i prosjektet «Mens vi venter

med både skadde

med hjertestartere,

og andre

oksygen

både på Borkenes og Flesnes.

Mvh Eli-Annie Marthinussen
Beredskapsansvarlig
Kvæfjord kommune

1
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som har kommet

og annet

oppi en vanskelig

førstehjelpsutstyr.

Marit

Blekastad

Fra:

Sidsel M. Andreassen

Sendt:

5. februar

Til:

Eli—Annie Marthinussen;

Emne:

SV: Akutthjelpere

Veldig
Artig

<sidsel.m.andreassen@borkenes.nhn.no>

2018 08:52
Marit

Blekastad

bra!
med så god respons

©

Sidsel

Fra: Eli—AnnieMarthinussen [mailto:EIi-Annie.Marthinussen
Sendt: 2. februar 2018 08:16
Til:

sidsel.m.andreassen

borkenes.nhn.no;

kvaf'ord.kommune.no]

Marit Blekastad

Emne: Akutthjelpere
Hei igjen!
Jeg må rette opp en feil fra i går. Jeg sa at det var 13 stk som hadde tatt

stk fra Flesnes og 10 stk fra Borkenes. Så da har vi god dekning.
Beklager!
God helg! Eli-Annie

1
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kurset.

Det er feil.

Riktig antall

skal være 13

”Zm/4233
AMS

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamänni
Saksbehandler
Anette Moltu Thyrhaug

mål—'H H’E
Telefon
77 64 20 49

Vår dato
01.03.2018
Deres

Vår ref.
2017/6887 - 39

dato

30.01.2018

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475

Deres

ref.

Anne

Marit

By

Arkivkode
737.0

Tri—ri

dnes

ÅO lb/

db

Borkenes

Innvilget

tilskudd

2018 - psykolog

i kommunale

helse-

og omsorgstjenester

Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil 410 000,- kroner til psykologer i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene over kapittel 765 post 60 på statsbudsjettet for 2018. Tilskuddet
gis til en 100 % psykologstilling
i Helse—og omsorgsavdelingen. Tilskuddet har en varighet
på 12 måneder fra 01.01.18.
Dere får overført 410 000,- kroner i ubrukt tilskudd fra tidligere år og dette er inkludert i
tilskuddsbeløpet. Utbetalingen for i år blir på 0 kroner.
Inkludert i tilskuddsbeløpet er 10 000,- kroner som er øremerket utgifteri forbindelse med
kommunens deltakelse på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) sin
nasjonale samling for ledere og psykologer, samt kompetanseutviklingstiltak
som arrangeres
av Fylkesmannen og de regionale kompetansesentrene innen psykisk helse, rus og vold- og
traumefeltet. Det forventes at kommunen prioriterer deltakelse i disse foraene.
Vilkår for tilskuddet
Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak som er beskrevet i søknaden,
regelverket for ordningen og kravene i dette brevet.
'

tilskuddet skal benyttes til å dekke deler av lønnsutgiftene i inneværende budsjettår
(12 måneder). Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering til
lønnsutgifter som overstiger tilskuddsbeløpet pr budsjettår.

'

kr 10 000,- skal benyttes til kompetanseutvikling

som angitt ovenfor.

Rapporteringsfrist
Frist for rapportering er 1. februar neste år. For tiltak som går over flere år, skal dere
rapportere hvert år dere mottar tilskudd.
Det skal rapporteres i eget skjema som følger i den årlige kunngjøringen av
tilskuddsordningen på wwwf 'lkesmanncnno og www.helsedirektoratetno/tilskudd.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Helse- og
omsorgsavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Side

Rapportering
på måloppnåelse
Rapporteringen
skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet
Dette gjør dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse
som er:
.
hvilke(n) målgruppe(r)
arbeider psykologen inn mot?
0

i hvilken grad er psykologens
arbeidsoppgaver
omfattet av:
0 system- og samfunnsrettet
arbeid
o veiledning/fagstøtte
til personell/tjenester
i kommunen
0 helsefremmende
og forebyggende
arbeid
o lavterskel behandlingsog oppfølgingstilbud,
herunder
diagnostisering

.

hvilke(n) type(r) forpliktende
inngår psykologen i?

.

hvordan

ivaretas

brukermedvirkning

Videre skal rapporteringen
.

antall måneder

tverrfaglig

samarbeid

på individ-

og/eller

er oppnådd.

også utredning

flerfaglig(e)

og systemnivå

2 av 3

og

fellesskap

i tiltaket?

inneholde:

og i hvilken

stillingsprosent

psykologstillingen(e)

var ansatt

Økonomirapportering
Dere skal &
levere revisorattestert
regnskap for bruk av tilskuddet. Økonomirapportering
skal foregå i et egenerklæringsskjema
som følger den årlige kunngjøringen
av
tilskuddsordningen.
Skjemaet skal kontrolleres og godkjennes av økonomiansvarlig
i
kommunen eller annen med tilsvarende myndighet.
Gi beskjed om endringer
Fylkesmannen
må ha skriftlig beskjed
kontonummer
og kontaktperson.

snarest mulig om endringer

Ubrukt tilskudd
Tilskuddet skal brukes dette budsjettfinnes det følgende alternativer:

og kalenderåret.

Dersom

i mottakers

midlene

adresse,

ikke brukes fullt ut,

1. Dersom tilskuddet overstiger utgiftene knyttet til prosj ektet/ aktiviteten, må tilskuddet
tilbakebetales
snarest til Fylkesmannens
kontonummer
4 714. 1 0. 01430 merket med
kapittel, post og vårt saksnummer.
Fylkesmannen
skal informeres skriftlig om dette.
2. Midler som dere ikke bruker mm uti år, kan dere søke om å få overført til neste år.
Dette gjøres samtidig via den årlige søknaden om tilskudd. Tilskudd som overføres vil
bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd dersom prosjektet/aktiviteten
blir
videreført.
Kontroll av tilskuddsmottakere
og dokumentasjon
Fylkesmannen
har rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene,
jf § 10, 2. ledd
i Bevilgningsreglementet.
Fylkesmannen
gjør også oppmerksom
på at Riksrevisjonen
har
adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene.
Dette er hjemlet i Lov om
Riksrevisjonen
§ 12, 2. ledd.
Fylkesmannen
krever at regnskapsdata
grunn for søknaden eller beregningen

og dokumentasjon
av tilskuddsbeløp,
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av Opplysninger som ligger til
skal oppbevares for eventuell

Side

J

3 av 3

kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet
ble mottatt. (Iht. Lov om bokføring
(bokføringsloven)
§ 13.) Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre
rettslige forføyninger.
Klagerett
Avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i brevet er ikke å regne som et enkeltvedtak.
forvaltningsloven
§ 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett.

Vennligst

påfør all korrespondanse

vårt saksnummer

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

17/6887.

av psykolog

i helse- og omsorgstjenestene,

Med vennlig hilsen
Svein

Steinert

e.f.

fylkeslege
Anette M. Thyrhaug
fagansvarlig

Dokumentet
Dokumentet

er elektronisk godkjent
sendes kun som epost.

og har ikke håndskrevne
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for det NaSJOnale
Samarbeidsavtale
for
Spredningsprosjektet
«lengst
Velferdsteknologiprosjektet
mulig aktiv i eget liv».
I

Bakgrunnen

for avtalen

Denne samarbeidsavtalen

regulerer

mellom følgende

Velferdsteknologi

2

Flakstad

'

Moskenes

.

Værøy kommune

'

Vågan kommune

.

Vestvågøy

0

Harstad kommune

'

Kvæfjord kommune

.

Tjeldsund

'

Evenes

.

Skånland

kommune

kommune

kommune

kommune

Formål

Avtalens

regulerer

vertskommunens

i det Nasjonale

deltakelse

ansvar, og i tillegg det ansvar som ligger på alle kommuner

Spredningsprosjektet

for Velferdsteknologi.

Varighet
er fra første etablering

varighet

Prosjektets

2018 til avslutning

av

Målsetning

Prosjektets

KS og Direktoratet

Helsedirektoratet,
2017-2020

identifisert

prosjektets

målsetning

teknologiene

i prosjektperioden,

behovsanalyser

Digitaltrygghetsalarm

2.

Varslings-

34 pilotkommuner

for spredning

i prosjektsamarbeidet

Disse teknologiene

til hele

landet,

inn i programmet.

som aksepteres

eller bevisst utsatt eller avstått

og gjennomføringsmulighet.

1.

som er klare

til kommuner

at alle kommuner

med

har sammen

for eHeIse

seks teknologiområder

og prosessveiledning

støtte

finansiell

1. februar

av prosjektbeskrivelse

31.12.2020.

prosjektet

4

kommuner:

kommune

Denne avtalen

3

for Spredningsprosjekt

samarbeidet

kommune

.

gjennom

det interkommunale

skal ha implementert
fra teknologier

basert

i perioden
og gir
Det er

disse
på

er:

og lokaliseringsteknologi

1
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Elektronisk medisineringsstøtte
Elektroniske dørlåser
Digitalt tilsyn
Oppgraderte

sykesignalanIegg/pasientvarslingssystem

Prosjektets ambisjon er at følgende blir gjennomført

i løpet av prosjektperioden:

Behovsanalyser og gevinstplanlegging

i hver kommune

Felles anskaffelser av hensiktsmessige

rammeavtaler

kan skreddersy

tilpasset

sine uttak

av teknologi

Forankring og kommunikasjon

som muliggjør at hver enkelt kommune

sine behov

til relevante parter i alle kommuner

Opplæring tilpasset prosjektet
Tett involvering av brukere, pårørende og ansatte gjennom hele prosjektet
lnnføring av teknologi
Tjenestedesign

5

av ansatte,

ansvar

generelt (100%) og en prosjektmedarbeider

lKT

Fylkesmann og Vågan kommune. Disse ansettes i enhet

og KS. Vågan rapporterer

månedlig. Som vertskommune

6

og vertskommunens

under avdeling helse. Vågan er «Lead Partner» og den ansvarlige kommunen

overfor Direktoratene

leverandør

for å ta ut gevinster av prosjektet

(100%), prosjektmedarbeider

(100%) finansieres gjennom Direktorat,
velferdsteknologi,

i en takt som er tilpasset hver kommunes situasjon

og prosesstilpasninger

Organisering

Hovedprosjektleder

i kommunene

og de øvrige

til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

har Vågan dialog med valgt leverandør og etablerer kontakt med

kommunene.

Krav til alle kommuner

For at formålet
prosjektet

med prosjektet skal oppnås samtidig som hver enkelt kommune får full effekt av

stilles følgende

krav til kommunene:

Nødvendig tid fra personer i hver enkelt kommune fristilles i tilstrekkelig
fremdrift
0

og suksess for prosjektet
Hver kommune skal identifisere
fremdrift

0

grad for å sikre

en prosjektleder

for prosjektet

med ansvar for

i kommunen.

Hver kommune har et medlem i prosjektets styringsgruppe
beslutninger

med mandat til å ta

og oppgaver på vegne av kommunen.

Hver kommune skal respektere beslutninger og føringer i prosjektet av styringsgruppa,
prosjektleder

eller av nasjonale aktører. Eventuelle avvik skal løftes til styringsgruppen.

Ved nybygg eller rehabilitering
samstemmighet

av institusjoner

mellom prosjektets føringer og situasjonen til den enkelte institusjon.

Hver kommune har ansvar for å rapportere
måned til vertskommunen

7

skal prosjektet konsulteres for å sikre

egen status for prosjektet

innen den 28 i hver

ved prosjektleder.

Kostnadsfordeling

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for eget budsjett for velferdsteknologi.

Dette gjelder innkjøp

av utstyr og frikjøp av personell.
2
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8

Utmeldelse
-

av prosjektet

Deltakelse i prosjektet er besluttet av de respektive kommunene.
må først behandles av styringsgruppen,

-

Finansiering ved Direktorat

og deretter besluttes av de respektive kommunene.

og Fylkesmann er bare garantert for ett år av gangen, men med

en tydelig varighet på det nasjonale prosjektet
før prosjektet

er avsluttet,

Spørsmålet om utmeldelse

skal styringsgruppen

eller avslutning av prosjektet.

ut 2020. Hvis denne finansieringen
behandle

spørsmålet

om videre

bortfaller
deltakelse

Endelig beslutning fattes i den enkelte kommune.
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Kvæfjord kommune
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PIN-.

KVAEF J ORD KOMMUNE
VAF —enheten.

Til
Ungdomslaget Fram v/Anne Birgit Nilsen
Postboks 76
9476 Borkenes

VAF —enheten (fritidstjenesten)
arrangementer bl.a. stordisko.
Her deltar

06.03.18

som bruker

rullestol

leier flere ganger i året Fram for ulike
av rullestol.

som er avhengig

en del brukere

Trastad

for fysisk funksjonshemmede

tilrettelegging
Vedrørende
ved leie av Fram.

41"

Inngangspartiet

som må

brukes til rullestoler er dårlig tilrettelagt. Vi må løfte/ snu rullestolene for å komme
opp/ned adkomstrampe.
Videre er det vansker med å passere dørstokk ved ytterdør med rullestol.
Det er også ønskelig med et utelys på veggen mot inngangen til servicebygget.
Vi håper at dette kan rettes på, slik at det blir enklere for de som sitter i rullestol å få
tilgang til Fram.
Med vennlig hilsen
lgvläilk='x

Kristin

La .

L*bt v R *S—YX

H Johnsen

Enhetsleder

VAF

"
- enheten

Kopi:
Rådet for funksjonshemmede.

Adr: Oscarsvei 11, 9475 BORKENES

tlf.: 77 02 32 70

E-post: kristin.haugenjohnseavatjordkommune.no
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