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OVERSENDELSE AV TILSYNSRAPPORT 
 

Den 12. desember 2016 ble det gjennomført et tilsyn med Dyrøy barnehage i Dyrøy 

kommune. 

 

Vedlagt følger tilsynsrapporten fra tilsynet. Tilsynsrapporten inneholder ingen pålegg om 

retting av ulovlige forhold, jf.§ 16 andre ledd i barnehageloven. Derfor er der ingen frist på 

retting og tilsynet regnes som avsluttet i sin helhet. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Hamnvik barnehage 

 

 

Sandra Bertinussen 

Styrer 
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TILSYNSRAPPORT 

 

Sammendrag 

 

Tema og formål med tilsynet 

Etter barnehageloven, lov 17.jumi nr.64, §16 første ledd har kommunen hjemmel til å føre 

tilsyn med barnehagene i kommunen. 

 

Tilsynsmyndigheten har gjennomført tilsyn der temaet var følgende paragrafer i 

barnehageloven: 

 §   7 - Barnehageeiers ansvar 

 § 17 - Styrer 

 § 18 - Barnehagens øvrige personale 

 § 19 - Politiattest 

 § 20 - Taushetsplikt 

 

Hensikten med tilsynet er å sikre barn gode oppvekstvilkår, at barnehagen drives ihht lov, 

forskrift og kommunale vedtak, og eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen 

barnehages virksomhet ihht. lov om barnehager med forskrifter. 

 

Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet ble gjennomført ved å hente inn og vurdere skriftlig dokumentasjon. 

Dokumentasjonen ble gjennomgått under tilsynet og var utgangspunkt for drøftinger og 

tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheten til styrer. 

 

Ingen avdekkede lovbrudd 

Der ble ikke funnet noen lovbrudd i dette tilsynet. Kommunen følger lovens tekst på de 

paragrafene vi hadde tilsyn med i denne omgangen. 

 

Status på rapporten 

Dette er endelig rapport da der ikke ble avdekket noen lovbrudd.  

Dermed ingen tidsfrist satt. 
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1. Innledning 

Dyrøy kommune fører tilsyn med barnehagene i kommunen, jf. § 16 i lov om barnehager. 

Dyrøy kommune som barnehagemyndighet har gjennomført et tilsyn med Dyrøy barnehage 

den 12. desember 2016. Det var et varslet tilsyn som ble avtalt først pr. telefon med 

barnehagens styrer. Den 17. november 2016 ble varsel om tilsyn sendt til barnehagens 

styrer. Her ba tilsynsmyndigheten om å få tilsendt vedtekter, en oversikt over barn med alder 

og oppholdstif samt en oversikt over bemanningen i barnehagen. Frist for innsending av 

disse dokumentene ble satt til 25.november 2016.12.19 

 

Plan for tilsyn av barnehage i Dyrøy kommune kom tilsendt som vedlegg sammen med de 

andre papirene. 

 

2. Om tilsynet i Dyrøy barnehage 

Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn med virksomheter etter lov om 

barnehager, jf. § 16 i lov om barnehager, første ledd. 

I Dyrøy kommune er Oppvekst- og omsorgsutvalget styringsorgan for barnehagen. 

Barnehagen er administrativt direkte underlagt Rådmannen som fører tilsyn med barnehagen 

og påser at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt. 

I Dyrøy kommune er det Rådmannen som utfører funksjonen som barnehagemyndighet. Når 

det gjenlder gjennomføring av tilsyn med kommunale barnehager samarbeider kommunen 

med Ibestad kommune ved dette tilsynet. I praksis er det Rådmannen i Dyrøy og styrer i 

barnehagene i Ibestad som gjennomfører tilsynene. 

 

Kommunen som barnehagemyndighet innehar tre funksjoner når de skal sikre at barna får et 

godt og forsvarlig barnehagetilbud. 

 Veiledning av barnehager for å sikre at de krav som stilles i lov om barnehager med 

tilhørende forskrifter innfris. 

 Godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til §§ 1 og 2 i lov om 

barnehager 

 Tilsyn som virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna er 

tilfredsstillende 

 

Hensikten med tilsyn er å sikre barn gode oppvekstvilkår, at barnehagen drives ihht. lov, 

forskrift og kommunale vedtak, og at eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen 

barnehages virksomhet ihht. lov om barnehager med forskrifter. (Jf. «Plan for tilsyn av 

barnehage). 

 

Tema for tilsynet var fem ulike paragrafer i barnehageloven. 

 §   7 - Barnehageeiers ansvar 

 § 17 - styrer 

 § 18 - Barnehagens øvrige personale 

 § 19 - Politiattest 

 § 20 - Taushetsplikt 

 

Tilsynsmyndigheten fikk tilsendt alle dokumenter innen fristens utløp. 

 

Tilstede på tilsynet 

Fra tilsynsmyndigheten: May-Elin Hals, rektor Elvetun skole 

    Sandra Bertinussen, styrer barnehagene i Ibestad. 

Fra barnehagen: Marit Kastnes 
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Barnehageeiers ansvar (§ 7 fjerde ledd – vedtekter) 
 

3.1 Lovgrunnlaget 

«Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som 

er av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til barnehagen, herunder 

a) Eierforhold 

b) Formål, jf. §§ 1 og 1a 

c) Opptakskriterier 

d) Antall medlemmer i samarbeidsutvalget 

e) Barnehagens åpningstider 

 

3.2 Eierforhold 

3.2.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Barnehagen har vedtekter som gir opplysninger som er av betydning for foreldrene/de 

foresattes forhold til barnehagen når det gjelder eierforhold. Den sier hvem som er eier og 

hvem som er barnehagens styringsorgan 

 

3.2.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Vedtektene er tydelige på eierforhold slik § 7, fjerde ledd i lov om barnehager krever. 

 

3.3 Formål 

3.3.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Barnehagens verdigrunnlag er viktig for foreldrene å kjenne til bl.a. ved valg av barnehage. 

Verdigrunnlaget skal synliggjøres ved å innta formålsbestemmelsen i barnehageloven i 

vedtektene dersom man da ikke reserverer seg mot at verdiene i formålsbestemmelsen skal 

forankres i kristen og hunmaistisk arv og tradisjon. 

 

 3.3.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Vedtektekter for den kommunale barnehage i Dyrøy har en paragraf som viser barnehagens 

formål, jf. §§ 1 og 1a og oppfyller dermed kravet slik § 7, fjerde ledd i lov om barnehager 

krever. 

 

3.4 Opptakskriterier 

3.4.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelser 

Vedtektene har med en oversikt over hvilke opptakskriterier som gjelder ved opptak av barn 

til den kommunale barnehage i Dyrøy. 

 

3.4.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy oppfyller kravet i § 7, fjerde ledd i lov om 

barnehager. 

 

3.5. Antall medlemmer i samarbeidsutvalget 

3.5.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelser 

Vedtektene skal gi opplysninger om antall medlemmer i samarbeidsutvalget, § 7, fjerde ledd 

i lov om barnehager. 

 

3.5.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy oppfyller kravet i § 7, fjerde ledd i lov om 

barnehager. 
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3.6 Barnehagens åpningstid 

3.6.1 Tilsynsmyndighetens undersøkelser 

I vedtektene står det hva den daglige åpningstiden er, at barnehagen har 2 uker 

sommerstengt, at det er stengt jule- og nyttårsaften og at onsdag før skjærtorsdag stenger 

barnehagen kl. 1200. Det er 5 planleggingsdager i året og da holder også barnehagen stengt. 

 

3.6.2 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Denne paragrafen gir foreldre/foresatte nødvendig informasjon om barnehagens åpningstid 

slik § 7, fjerde ledd i lov om barnehager krever. 

 

3.7 Generelt om vedtektene 

Vedtektene inneholder, itillegg til det beskrevne, paragrafer om barnehagens innhold, 

barnehagens utforming (leke- og oppholdsareal), godkjenning, opptaksutvalg/myndighet, 

oppholdsbetaling, fravær, permisjon og ferie, ferieavvikling, forsikring, internkontroll og 

andre forhold, taushetsplikt, opplysningsplikt, tilsyn og dispensasjon fra bestemmelsene. 

 

3.7.1 Tilsynsmyndighetens konkluasjon 

Vedtektene er generelt sett informative for foreldrene og foresatte. De inneholder 

opplysninger om barnehagen som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 

 

 

4. Styrer (§17) 
 

4.1 Lovgrunnlaget 

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.Kommunen kan innvilge 

dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Kommunens vedtak kan påklages til 

fylkesmannen. Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet 

og om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet». 

 

4.2 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Dyrøy barnehage har en styrer som er utdannet barnehagelærer. 

 

4.3 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Barnehagen har en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse slik § 17, første ledd i lov 

om barnehager krever. 

 

 

5. Barnehagens øvrige personale (§18) 
5.1 Lovgrunnlaget 

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. 

Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på 

høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.Kommunen kan gi dispensasjon 

fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra 

utlandet og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på 

nattid. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. 
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5.2 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Dyrøy barnehage har 3 pedagogiske ledere med barnehagelærer utdanning. Barnehagen er 

en 4 avdelings barnehage, men for tiden er der bare 3 avdelinger åpne. Utover dette har 

barnehagen 8 assistenter fordelt på 6 hele stillinger. 

 

5.3 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Pedagogiske ledere har barnehagelærer utdanning og bemanningen vurderes som 

tilstrekkelig for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. 

 

6. Politiattest (§19) 
6.1 Lovgrunnlaget 

«Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som 

nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.Barnehageeier og kommunen som 

barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som 

regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. 

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller 

midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på 

politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet.Departementet gir nærmere forskrifter om 

gjennomføring av denne paragrafen».  

 

6.2 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Barnehagen krever at nytilsatte og vikarer leverer inn tilfredsstillende politiattest før de blir 

ansatt. Andre som oppholder seg i barnehagen regelmessig må også levere inn politiattest. 

 

Det føres liste over hvem som har levert inn politiattest, når tid og hvem som har utstedt 

politiattesten. Politiattesten blir så videresendt til personalkontoret der den blir makulert 

etter registrering. 

 

 

7. Taushetsplikt (§20) 
 

7.1 Lovgrunnlaget 

For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 

til 13f tilsvarende. 

 

7.2 Tilsynsmyndighetens undersøkelse 

Alle som blir ansatt, faste og vikarer, samt andre som kan få kjennskap til konfidesielle 

opplysninger skriver under på taushetserklæringen. 

 

7.3 Tilsynsmyndighetens konklusjon 

Barnehagen oppfyller kravet i § 20 i lov om barnehager. 

 

8. Avrunding av tilsynet 
Tilsynet i Dyrøy barnehage viste ingen lovbrudd etter § 16 i lov om barnehager.  

 

Tilsynsmyndigheten kom med noen tips/råd om endringer, men som på ingen måte kreves 

rettet da det ikke er å regnes som brudd på noen lov. 
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I vedtektene under 11. Ferieavvikling, står det at …….barna skal ha 4 uker ferie, hvorav 3 

uker avvikles i løpet av uke 26 til 33. Da barnehagen praktiserer at denne må være 3 uker 

sammenhengende er det veldig greit at det står presisert i vedtektene.  

Det står ingenting om det, men praktiseres, så det kan stå i vedtektene at planleggingsdagene 

ikke er feriedager for barna. 

 

Under 6. styringsverket i barnehagen, under samarbeidsutvalget kan det godt stå noe om 

styrers rolle i SU. Er styrer valgt inn som eierrepresentant/personalrepresentant eller har 

styrer bare tale- og forslagsrett? En presisering på dette kan være veldig greit for foreldrene. 

 

 

Dyrøy 20.12.2016 

 

 

 

Erla Sverdrup         

Rådmann i Dyrøy       Sandra Bertinussen 

        Styrer barnehagene i Ibestad 
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Sammendrag 
Prosjektet "Sikker Senior Midt-Troms" ble utviklet av 
Norsafety etter tilrådning fra Troms fylkeskommune og 
som et ledd i gjennomføringen av deres handlingsplan 
«Trygt fylke».  
 
Forarbeidet startet høsten 2015 ved at prosjektplan ble 
utarbeidet og presentert for kommunene i Midt-Troms i et 
møte 19. november 2015. Møtet ble avviklet i et samarbeid 
med LØKTA (regionens egen kompetanse-enhet). 
Prosjektet fikk en positiv mottakelse fra fremmøtte 
virksomhetsledere og Midt-Troms regionråd anbefalte noe senere en oppstart av 
prosjektet.  
 
En første kompetansesamling ble avholdt på Finnsnes 2. februar 2016.  Det er i alt 
gjennomført fire kompetansesamlinger, den siste i Harstad over to dager, 6.-7. september 
2016. Det vises til vedlagte program fra de fire samlingene. Samlingene har bestått av 
forelesninger og gruppearbeider. Siste samling inneholdt også flere studiebesøk på 
relevante virksomheter i Harstad kommune.  
 
Følgende fire kommuner har deltatt i prosjektet: Lenvik, Sørreisa, Dyrøy og Målselv. 
Målselv kun med to representanter fra Eldrerådet.  Troms fylkeskommune, Fylkesmannen 
i Troms og Helse Nord RHF har bidratt med finansiering. Gjennomføringen av prosjektet 
har vært regulert i en oppdragsavtale mellom Midt-Troms regionråd/LØKTA og Norsafety. 
I løpet av høsten 2016 har prosjektgruppene jobbet med å sammenstille sluttrapport eller 
handlingsplan og iverksette enkle tiltak.  
 
Prosjektet er blitt gjennomført innenfor en kostnadsramme på 680 000 kr. Dette er ca. 
180 000 kr lavere enn det som ble stipulert i opprinnelig prosjektbudsjett. Norsafety har 
bidratt med kr 280 000 gjennom bevilgning fra Helse Nord RHF. Troms fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Troms har bidratt med kr 200 000 hver. Kommunenes egenandel har 
bestått av bruk av egne ansatte. Kostnadene er fordelt med 153 000 kr i 2015 og 527 000 
kr i 2016. Det er fremlagt revidert prosjektregnskap for tilskuddsbeløpet fra 
Fylkesmannen i Troms. 
 
Norsafety vil i samarbeid med LØKTA søke Troms fylkeskommune om midler til å avholde 
en erfarings- og spredningskonferanse i 2017 og til å foreta en nærmere evaluering.  
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1. Begrunnelse og mål 
 Å forebygge personskader som følge av ulykker er en stor 
og viktig oppgave i folkehelsearbeidet og et ansvar som 
påhviler både det offentlige og hver enkelt av oss. Det 
offentliges ansvar er i hovedsak hjemlet i Folkehelseloven. 
Hver dag har omlag 1 500 personer i Norge behov for 
medisinsk bistand som følge av ulykkesskader. Dette 
utgjør mer enn 550 000 skadetilfeller i året.   Av disse får 
36 000 varige mén og nedsatt funksjonsevne, og over 2 000 
dør som følge av skadene.  

Eldre rammes i langt høyere grad enn andre alders-
grupper.  Eldre over 65 år utgjør ca. 15 % av befolkningen 
men utgjør mer enn 60 % av de som omkommer i ulykker. 

Det er også de eldste aldersgruppene som rammes mest av ulykkesskader.  

Andelen eldre i befolkningen vil øke sterkt i løpet av de kommende 25 år. Mange liv vil gå tapt og 
antallet eldre med betydelige funksjonsvansker vil øke betraktelig fram mot 2040. Konsekvenser 
av ulykkesskader er i denne aldersgruppen en vesentlig årsak til reduksjon i yrkesaktivitet og til 
en generelt redusert livskvalitet. Dersom ulykkesfrekvensen ikke kan reduseres gjennom en 
systematisk forebygging vil dette også bety en enda større utfordring for helse -og omsorgs-
tjenestene i de kommende årtier.  

Den forestående «eldrebølge» er likevel ikke noe entydig negativt samfunnsfenomen. Mange av 
morgendagens eldre vil være ved god helse langt opp i årene og vil utgjøre et viktig potensiale for 
frivillig arbeid og god egenomsorg. Morgendagens eldre vil også ha mye kunnskap om gode 
levevaner, bruk av velferdsteknologi og forebyggende tiltak på ulike områder. 
Innsatsen for forebygging av ulykker som medfører personskader har foreløpig lav prioritert i de 
fleste kommuner og fylker. Varierende oversikt over skadetilfeller og varierende forankring i det 
lokale folkehelsearbeidet hemmer effektiviteten i dette arbeidet. Folkehelsearbeidet er enda i 
liten grad blitt et tverrsektorielt ansvar og forebygging utgjør fortsatt en liten del av 
helsetjenestens tilbud. 

Prosjektets hovedmål har vært å få iverksatt et planmessig og systematisk sikkerhetsfremmende 
og skadeforebyggende arbeid i forhold til eldre over 65 år i de medvirkende kommuner. 

Prosjektets delmål har vært å: 
• skape oversikt over eldre sin utsatthet for ulykkesrelaterte skader og økt 

bevissthet om hvordan og hvor skadetilfeller skjer, og hvem som rammes mer 
enn andre 

• sørge for betydelig økning av kunnskap om skadebilde og effektive fore-
byggingstiltak 

• lage mål og plan for iverksetting av konkrete tiltak samt sikre en oppfølging og 
evaluering av tiltak/plan 
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2. Framdriftsplan

Prosjektets fremdriftsplan ble beskrevet slik i den opprinnelig e prosjektbeskrivelse:

Startdato Beskrivelse av aktivitet Ansvarlig Sluttdato
1. nov
2015

Detaljplanlegging, forankring og
finansiering

Prosjektleder
Prosjekteier

31. des 2015

1. jan 2016 Inngåelse av avtaler
Konstituering av prosjektgrupper

Prosjektleder
Deltakerkommunene

1. febr 2016

febr 2016 Kompetansesamlinger Prosjektledelse
Prosjektgrupper

sept 2016

sept 2016 Utarbeiding av handlingsplan
Iverksetting/utprøving av tiltak

Prosjektledelse
Prosjektgrupper

30. nov 2016

1. des 2016 Oppsummering/sluttrapportering Prosjektledelse 31. des 2016

Prosjektet har i all hovedsak klart å følge denne
fremdriftsplanen. Oppdragsavtale ble ikke undertegnet før i
september 2016, etter at endelig finansiering var avklart ved
tilsagn fra fylkesmannen - gitt i slutten av juni 2016. De fire
kompetansesamlingene har vært avviklet som planlagt.
Sa mlin gen på Brøstadbotn ble noe endre t som følge av
problemer med oppkobling av videokonferanseutstyr.

3. Måloppnåelse
Prosjektet fikk ikke den ønskede tilslutning fra de åtte kommunene i region Midt - Troms . Kun fire
meldte interesse og kun to av disse med mer komplette prosjektgrupper. Flere av de minste
kommunene (Senja - kommunene Berg, Torsken og Tranøy) mente at de ikke hadde kapasitet til å
frigi personal e. D et samme gjaldt Målselv kommune . Bardu kommune fant ikke prosjektet
interessant nok når det ble a vklart at det ikke var mulig å finne noen enkel måte å få iverksatt en
skaderegistrering ved den interkommunale legevakt.
Etter samråd med fylkeskommunen og LØKTA fant Norsafety det likevel formålstjenlig å
gjennomføre prosjektet med fire kommuner.

Det er kun Dyrøy kommune som har utarbeidet en egen handlingsplan
som blir politisk behandlet. Lenvik kommune innarbeider senior -
sikkerhets tiltak i ny helse - og omsorgsplan som er under utarbeidelse .
Sørreisa kommune har planlagt og iverksatt nye tiltak men u ten noen
forankring i plan eller politiske vedtak. Eldrerådet i Målselv har i en
orientering i kommunestyremøte 7. des. 2016 bedt om at det iverksettes
tiltak for skaderegistrering og fallforebygging .
Prosjekte t har ikke klart å oppnå målet om «planfesti n g» av tiltak men
nye tiltak er likevel planlagt, og i noen tilfeller også iverksatt .
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4. Resultater 
4.1 Lenvik kommune  
 

Lenvik har i 2016 arbeidet med ny helse- og omsorgsplan. Det var først tenkt at 
det skulle lages en egen handlingsplan for eldresikkerhet/Sikker Senior. Man 
fant imidlertid ut at det ville være mer fornuftig og forpliktende å innarbeide 
seniorsikkerhet som en del av den nye helse- og omsorgsplanen. Denne planen 
vil bli sluttbehandlet i løpet av første halvår 2017 og med tidshorisont 2017-
2025. 

Av tiltak som søkes innarbeidet nevnes her:  

Skaderegistrering på sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette vil primært gjøres i kommunens 
avvikssystem. I tillegg vil det gjøres registreringer på papir som friskliv og rehabiliteringstjenesten 
har ansvar for å samle inn regimessig og lage statistikk over. Målet her er å kunne danne seg et 
skadebilde med sikte på iverksetting av tiltak.  

Forebyggende hjemmebesøk er et prioritert tiltak som allerede er lagt inn i økonomiplanen. 

Distribusjon av strøsand vil bli iverksatt fra vinteren 2017/18. Her arbeides det med å finne en 
best mulig ordning for organisering av tilbudet.  

Fra januar 2017 starter Friskliv Senior opp treningsgrupper med fokus på fallforebygging.  

Det skal utredes etablering av likemannsgrupper som et oppfølgingstilbud etter reseptperiode 
ved Frisklivssentralen. I tillegg har kommunen en del allerede etablerte tilbud for seniorer i frivillig 
regi. Friskliv Senior vil også arrangere temamøter med aktuelle temaer for brukergruppa, samt en 
informasjonskanal for aktivitetsmuligheter.  

Fra 2017 vil det bli tilrettelagt «lavterskel turløyper» med sikte på å trekke med flere eldre. 

 Livsglede-konseptet er under vurdering, med sikte på en fremtidig sertifisering. 

Sykehjemmene og omsorgsboligsenterne er under oppgradering med sikte på mer utstrakt bruk 
av velferdsteknologi. Det er fra 2017 satt av midler for å oppgradere linjer og nettforbindelser i 
de bygg som ikke har dette på plass. Noe teknologi er allerede tatt i bruk, men her vil mer komme 
i gang så snart ny infrastruktur er på plass.  

I forhold til informasjonstiltak så vil forebyggende hjemmebesøk ha en stor rolle i forhold til 
informasjonsspredning og oppdatering til de mest utsatte grupper, men også på et mer generelt 
nivå. 
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4.2 Sørreisa kommune 
 

Sørreisa har ikke utarbeidet noen egen handlingsplan men har fått iverksatt en 
rekke tiltak som har betydning for eldre sin sikkerhet. Her nevnes:  

Distribusjon av gratis strøsand: Ordningen administreres av Frivillighets-
sentralen og kunngjøres blant annet via lokalavisen. De eldre bestiller 
sandsekker og Frivillighetssentralen sørger for levering «på dør».  

Forebyggende hjemmebesøk; Det er sendt ut brev (april-mai 2016) til alle over 75 år der det gis 
tilbud om hjemmebesøk av ergoterapeut. Det gjøres en vurdering av hjemmesituasjon i forhold 
til fall, brann og generell sikkerhet og det gis råd i forhold til praktiske løsninger i hjemmet.  

Treningsgruppe/seniortrim: Tilbys på Frivillighetssentralen en gang i uken. Programmet er 
tilrettelagt av ergoterapeut med spesielt fokus på balansetrening. 

Helsestasjon for eldre: Influensavaksinering er p.t. eneste helsestasjontilbud for eldre. En 
utvidelse av tilbudet vil blitt drøftet med Eldrerådet. 

Fallforebygging i sykehjem: Det gjøres en fallrisikovurdering av alle beboere på sykehjem. 
Sykehjemmet har bevegelsessensor på utprøving med sikte på fallforebygging. Denne brukes kun 
der det er fare for fall og kan plasseres der det er behov. Det gjøres også vurderinger i forhold til 
fallrisiko og medisinering. 

Ernæringskartlegging: Dette arbeidet er godt i gang på sykehjemmet og hjemmetjenesten.  Det 
er utarbeidet eget kartleggingsskjema og det er gitt opplæring til alle ansatte i bruk av skjemaet. 

Samarbeid ergoterapeut/sykehjem/hjemmetjeneste: Det er et tett samarbeid rundt beboere/ 
brukere på sykehjem og i hjemmetjenesten for tilrettelegging og forebygging.  

Informasjon: Aktiv bruk av kommunens informasjonsavis «Ka skjer» for kunngjøring av tilbud til 
eldre – om forebyggende hjemmebesøk, strøsanddistribusjon m.v.   
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4.3 Dyrøy kommune 
 

Dyrøy har som eneste Midt-tromskommune utarbeidet egen handlingsplan 
for eldresikkerhet. Det er gjort en forbilledlig jobb fra prosjektgruppen 
gjennom hele prosjektet. Planen vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet 
av første kvartal 2017. Norsafety vil bruke planen som «et godt eksempel» i 
det videre arbeid med eldresikkerhet. Planen vil også være et godt grunnlag 
til å søke om prosjektmidler fra statlige og regionale myndigheter.  

Av konkrete tiltak i planen kan nevnes: 

• Informasjonsbrosjyre til eldre over 75 år; Om generell skade- og ulykkesforebygging og 
tilbud om forebyggende hjemmebesøk. 

• Opplærings- og opplysningstiltak om skadeforebygging generelt og spesielt 
fallforebygging, rettet mot fag-/bistandspersonale, pårørende og brukere/eldre.  

• Iverksette skaderegistrering, på legekontor og i sykehjem og hjemmetjeneste. 
• Foreta en tverrfaglig fallrisikoanalyse av eksisterende og nye beboere på sykehjem. 
• Iverksette forebyggende hjemmebesøk. 
• Distribusjon av strøsand til hjemmeboende eldre. 
• Bedre system på snøbrøyting og sandstrøing utenfor institusjoner og sentrale plasser 

samt tilrettelegge for bruk av spark på bestemte gangveier. 
• Iverksette treningsgrupper og opparbeide flere sosiale møteplasser 
• Opprette stilling som ergoterapeut 

 

4.4 Målselv kommune 
 

Målselv har vært representert i prosjektet med leder og nestleder fra Eldrerådet. 
Eldrerådet har sendt en skriftlig henvendelse til kommunestyret hvor man ber 
om at arbeidet med skaderegistrering og fallforebygging blir gitt høyere 
prioritet. Eldrerådets leder orienterte kommunestyret i møte 7. desember 2016 
om begrunnelser for hvorfor dette arbeidet bør løftes frem i kommende 
planarbeid. Vedtatt planstrategi (2016-2019) sier at det skal lages en ny helse- 

og omsorgsplan i 2017 og en egen folkehelseplan i 2018. I begge disse plandokumentene vil det 
være naturlig å vie stor oppmerksomhet til eldre sin utsatthet for ulykkesrelaterte skader og 
hvordan disse kan forebygges eller reduseres. Eldrerådet vil lage en form for sluttrapport som vil 
bli oversendt sentrale politikere og administrativ ledelse i løpet av første kvartal 2017. 
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5. Overføringsverdi og spredning
Den kanskje viktigste overføringsverdien vil ligge i at flere ansatte, politikere og enkeltpersoner 
(brukere/beboere/pasienter) i de aktuelle prosjektkommuner etter hvert får mer kunnskap og et 
høyere beredskapsnivå i forhold til egen sikkerhet og tilgjengelige skadeforebyggende tiltak. Mye 
av denne formidlingen vil skje i en direkte kontakt med tiltak som blir iverksatt, - eksempelvis ved 
forebyggende hjemmebesøk, fallrisikoanalyser, treningsgrupper eller distribusjon av strøsand.  

Hvorvidt det vil skje noen spredning til andre kommuner i regionen vil i stor grad avhenge av 
hvordan interkommunale og regionale virksomheter velger å bruke kunnskapsstoff og erfaringer 
som er distribuert og høstet i prosjektet. LØKTA, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms 
kan på ulike måter sørge for at flere kommuner i regionen og fylket for øvrig gjøres oppmerksom 
på behovet for å sette eldre-/seniorsikkerhet på dagsordenen og hva som finnes av utprøvde og 
anbefalingsverdige tiltak. Norsafety vil kunne benyttes i slike sammenhenger.  

Norsafety vil ta initiativ til at det i 2017 kan avvikles en erfarings -og spredningskonferanse om 
eldresikkerhet og fallforebygging, gjerne i et samarbeid mellom Helse Nord RHF, de tre 
nordnorske fylkeskommuner og de tre nordnorske fylkesmannsembeter. Målgruppe vil primært 
være kommuneoverleger, folkehelsekoordinatorer, fysio-/ergoterapitjenester, tekniske tjenester 
eldreråd og eldreorganisasjoner. Det vil også tas initiativ til en nærmere evaluering av resultater. 

6. Tanker om videreføring
Troms fylkeskommune har på vegne av de nordnorske fylkeskommuner og Helse Nord RHF søkt 
Helsedirektoratet om prosjektmidler til implementering av treningsgrupper for hjemmeboende 
eldre i nordnorske kommuner over en treårsperiode. Norsafety er i den sammenheng tiltenkt en 
rolle som koordinator og prosjektleder. Det skal benyttes en utprøvd modell kalt «Sterk og Stødig» 
- utviklet og utprøvd av blant annet Trondheim kommune i samarbeidet med St. Olavs
Hospital/NTNU. Dersom det innvilges støtte til en slik implementering vil minst to av de
kommuner som har inngått i Sikker Senior Midt-Troms få tilbud om å delta i en tidlig fase av
prosjektet. I alt er det aktuelt å tilby minst 8 kommuner i Troms en deltakelse i løpet av hele
prosjektperioden (2017-2019) – og for hele landsdelen vil det dreie seg om ca. 30 kommuner.

Norsafety har også til hensikt å søke om prosjektmidler til utvikling av dagskurs om fallforebygging, 
spesielt rettet mot ansatte i sykehjem og i hjemmetjenesten. Dette søkes gjort i et samarbeid med 
LØKTA og med et antall Midt-Tromskommuner medvirkende i en pilotering av det ferdige 
kurskonsept. 
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VELKOMMEN TIL 
OPPSTARTSAMLING 

 Kunnskapsparken Finnsnes 
Tirsdag 2. februar 2016 

09:15 - 09:30  Velkomst og intro/v prosjektleder Stig Fredriksson, Norsafety 

09:30 - 09:45 Kjapp presentasjonsrunde 

09:45 - 11:15  Forebyggende hjemmebesøk mv./v Stine Hellebergshaugen 
Hamar kommune/Senter for omsorgsforskning Øst 

11:15 - 12:00  Lunsj 

12:00 - 13:00  Friskliv Senior Hamar/v Stine Hellebergshaugen 

13:00 - 14:00 Gruppediskusjon; «Ønsker og behov/kunnskap og erfaringer –  
om forebygging av ulykker og skader blant eldre» 

14:00 - 14:15  Kaffepause 

14:15 - 15:00  Et mulig sluttprodukt; Handlingsplan for seniorsikkerhet/v helse- 
og omsorgsleder Stine Fedreheim, Evenes kommune  

15:00 - 15:30  Oppsummering av gruppediskusjon og opplegg for neste  
samling;  Tid, sted og hovedtema 

Påmelding innen 26. jan 2016 på e-post stig.fredriksson@norsafety.no eller tlf. 482 73 871 
Deltakelse er begrenset til 30 personer. Alle Midt-Troms-kommunene kan delta men de som 
har oppnevnt prosjektgrupper til prosjektet som helhet vil ha fortrinnsrett og deltar uten 
kostnad.   

VEL MØTT! 
Harstad 9. januar 2016 
    Stig Fredriksson  
prosjektleder/Norsafety 
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VELKOMMEN TIL 
2. KOMPETANSESAMLING

Kunnskapsparken Finnsnes
Tirsdag 12. APRIL 2016 

09:15 - 09:30  Velkomst og intro/v prosjektleder Stig Fredriksson, Norsafety 

09:30 - 09:45 Kort presentasjonsrunde 

09:45 - 11:30 
(pause 10:30-10:45)

Betydningen av, og hvordan å finne gode lokale skadedata./v prof. 
Børge Ytterstad UiT 

11:30 - 12:15  Lunsj på Kafe Okazo

12:15 - 13:00  Hverdagsrehabilitering/skadeforebygging/v avd.leder/ergo-
terapeut Hanne M. Berg, Harstad kommune/rehab.avd. 

13:10 - 14:00 Fallforebygging på sykehjem/v enhetsleder/vernepleier Heidi 
Wiik, Vestvågøy kommune/Lekneshagen bofellesskap 

14:00 - 14:15  Kaffepause 

14:15 - 15:00  Gruppediskusjon; Hva kan VI gjøre for å hente frem et best mulig 
skadebilde og hva/hvem/hvilke ønsker vi å fokusere spesielt på?? 

15:00 - 15:30  Oppsummering av gruppediskusjon og opplegg for neste samling; 
Tid, sted og hovedtema 

Påmelding innen 7. april 2016 på e-post stig.fredriksson@norsafety.no eller tlf. 482 73 871 
Alle Midt-Troms-kommuner kan delta men de som har oppnevnt prosjektgrupper til prosjektet 
som helhet vil ha fortrinnsrett og deltar uten kostnad.   

 VEL MØTT!  
Harstad 4. april 2016 

Stig Fredriksson 
Prosjektleder 
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VELKOMMEN TIL 
3. KOMPETANSESAMLING
Nordavindshagen Brøstadbotn

Tirsdag 7. juni 2016 
09:15 - 09:30  Velkomst og intro/v prosjektleder Stig Fredriksson, Norsafety 

09:30 - 10:15 «Velferdsteknologi - et trygghetsskapende virkemiddel»/ v prosjekt-

leder Ingebjørg Riise, Tromsø kommune (videolink) 

10:30 - 11:30 «Sikker hverdag for personer med demens»/v fagkonsulent/ ergotera-

peut Ida Wulff Jacobsen, Aldring og Helse - Nasjonal kompetanse-

tjeneste (video-opptak fra 6. juni) 

11:30 - 12:15  Lunsj 

12:15 - 13:15  «Universell utforming - tilgjengelig og sikker kommune»/ v siv.ing. Olav 
Rand Bringa, Barne -og likestillingsdept. (videolink) 

13:30 - 13:50 «Troms fylke - trygt og tilgjengelig»/v folkehelserådgiver Kristina 
Forsberg, Troms fylkeskommune 

13:50 - 14:00 Intro til gruppearbeid/ v Stig Fredriksson 

14:00 - 14:15  Kaffepause 

14:15 - 15:00  Gruppediskusjon; 

15:00 - 15:30  Oppsummering av gruppediskusjon og opplegg for neste samling; 

Tid, sted og hovedtema 

Påmelding innen 2. juni 2016 på e-post til: stig.fredriksson@norsafety.no

 VEL MØTT!  
Harstad 19. mai 2016 

Stig Fredriksson
Prosjektleder
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VELKOMMEN TIL 
4. KOMPETANSESAMLING

 Harstad 6.-7. sept. 2016 
Tirsdag 6. sept. Møtested: Rådhus 1B/Verftsgate 7 (gå Torvet - Richard Kaarbøsgt – 

Asbjørn Selsbanesgt. opp fra hurtigbåtkaia) 

10:30 (Rådhus 1B, 3 etg.) Velkomst og intro/v prosjektleder Stig Fredriksson, Norsafety 

10:45 - 11:45 Orientering om brukerråd, helsehus og helse- og omsorgsplan/ v rådgiver 

Roger Rasmussen og kommuneoverlege Frode Risdal 

11:45 - 12:30 Lunsj på kommunens kantine/Rådhuset 

12:45 - 14:15  Besøk/orientering Bergsodden sykehjem/ v enhetsleder Baard Haugen og 

avd.leder Elin Vang 

14:30 - 15:30  Handlingsplan Sikker Senior;Hva er viktigere enn annet?/ v Stig og Helge 

Onsdag 7. sept. Møtested: UiT, Havnegata1, 2. etg klasserom 203 

09:00 - 10:15 Besøk/orientering Harstad Frivilligsentral/ v leder Vigdis Motrøen 

10:30 - 11:30  Oppsummering resp. kommune; Hvor står vi nå og videre, hva så…? 

11:30 - 12:15  Lunsj på Sama Kafe -og Aktivitetssenter 

12:15 - 14:00  Besøk/orientering Sama kafe og aktivitetssenter/ v enhetsleder 

Ingeborg Skjervum, helsesøster Raila Kallio , eldrerådsleder Ivar Østberg 

14:30 - 15:30 Behov for bistand? Hva kan Norsafety bidra med? Avtaler om møter 

Deltakeroversikt på baksiden

VELKOMMEN! 
Harstad 5. sept. 2016 

Stig Fredriksson
Prosjektleder
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Fra: Odd Arvid Ryan (Odd.Arvid.Ryan@pasientogbrukerombudet.no)
Sendt: 02.03.2017 15:34:18
Til: 'post@balsfjord.kommune.no'; 'postmottak@bardu.kommune.no'; 
'postmottak@berg.kommune.no'; Dyrøy kommune postmottak; 
'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no'; 
'postmottak@ibestad.kommune.no'; 'postmottak@karlsoy.kommune.no'; 
'postmottak@kvafjord.kommune.no'; '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'
Kopi: 

Emne: Årsmelding for 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Troms
Vedlegg: Årsmelding for 2016 POBO Troms.pdf
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

Page 1 of 1

03.03.2017file://aspfilclsrv001/pdfserverdocproc$/EPHORTE_DYR_P/96673_FIX.HTM
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PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TROMS 
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Forsidebilde: Odd Arvid Ryan 

 

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 1000-

3000. 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.  
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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. H envendelser og problemstillinger i 201 6 - O versikt

I 2016 mottok vi 4 2 7 henvendelser , mot 394 i 2015 . Dette var en økning på om lag 10 %.
Henvendelsene omfattet 3 08 klagesaker og 9 3 forespørsler. Forespørsler om handler spørsmål om
tjenester og rettigheter som besvares uten ytterligere oppfølging. 26 henvendelser falt utenfor vårt
saksområde.

Henvendelser 201 3 - 201 6

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 kommuna le 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 omsorg stjenester ,
fra 91 i 2015 til 97 i 2016.

1.2. Årsaker

Den hyppigste grunnen til at vi ble kontaktet var problemstillinge r knyttet til behandlingstiltak , som
blant annet omfatter sa ker om f eilbehandling, kompl i kasjon og pasientskade. Andre f remtredende
f orhold var oppfølging ( manglende innkalling til kontroll og behandlingsforløp som ikke følger
planen ) , ventetid og diagnostisering. V i registrer t e en k lar nedgang i saker om diagnostisering .

For øvrig ser vi at kommunikasjon mellom tjenesteytere og pasienter , brukere og pårørende inngår i
større eller mindre grad som et problem i de fleste av sakene.
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Årsaker til henvendelsene 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. 

 

Årsaker til henvendelsene 

Behandlingstiltak

Oppfølging

Informasjon

Diagnostisering

Ventetid
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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 Pasient- 

og 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. 

 

 

 

Fagområder, spesialisthelsetjenesten 

Kirurgi

Nevrologi

Psykisk helsevern, voksne

Indremedisin
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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. 

 

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 

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 pasient- 

og brukerrettighetsloven § 7-4. 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
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. 

 
 

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 
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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. 

 

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 

Kommunale tjenester 

Fastlege

Hjemmebaserte tjenester

Sykehjem
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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.  

-�59�-



14 
 

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 
    

Totalt antall krav fra Troms 214 293 276 

    

Kommunehelsetjenesten    

Krav 32 43 44 

Medhold 2 8 9 

Erstatningsutbetaling kr 838 135 kr 4 160 377 kr 4 761 000 

    

Spesialisthelsetjenesten (UNN)    

Krav 164 220 207 

Medhold 77 41 67 

Erstatningsutbetaling kr 51 108 810 kr 37 292 054 kr 46 145 606 
*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 Dato 

Gastrokirurgisk avdeling (innlegg) 10.2 

Onsdagsmøte UNN HF (innlegg) 2.3 

Samhandlingsavdelingen 17.3 

Kvalitetsavdelingen - om utvikling av avvikssystem 15.4 

Brukerutvalget  20.4 

Fagdag Barne- og ungdomsklinikken (foredrag) 21.4 og 22.4 

Pasientreiser 27.5 

Journalarkivet 29.9 

Klinikkledelse UNN HF Åsgård 21.10 

KE-samling, Rehabiliteringavdelingen/Koordinerende enhet (foredrag) 26.10 

Pasientsikkerhetsutvalget 30.11 

Kvalitetsutvalget 21.12 

 
 

Kommunemøter Dato 

Tildelingskontoret, Tromsø kommune 13.4 

Skånland kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten (m.fl.) 27.4 

Harstad kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten 28.4 

Målselv kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten (m.fl.) 1.6 

Lenvik kommune, ledere helse- og omsorgstjenensten 2.6 

Nordreisa kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten 14.9 

Kåfjord kommune, ledere helse- og omsorgstjenesten 15.9 

Koordinerende enhet, Harstad kommune 10.10 

 
 

Informasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter Dato 

UIT Campus Tromsø, sykepleierutdanningen (foredrag) 13.1 

Turnuskurs for fysioteraputer og leger (foredrag) 19.4 

I forbindelse med kommunemøtene har vi holdt 6 kurs for om lag 160 
ansatte i hjemmetjenesten 

27.4 – 15.9 

Breivika videregående skole, helsefag (foredrag) 10.5.16 

UIT Campus Harstad, videreutdanning for tverrfaglige helsearbeidere (foredrag) 11.10 

Turnuskurs for fysioteraputer og leger (foredrag) 17.11 

DokHelse-prosjekt Troms (foredrag) 23.11 

 
Tabellen fortsetter på neste side. 
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Møter med brukerorganisasjoner Dato 

Kreftforeningen (foredrag) 2.4 

Finnsnes og omegn revmatikerforening (informasjonsmøte) 25.8 

Blærekreftforeningen Tromsø (informasjonsmøte) 14.9 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Tromsø 
(medlemsmøte) 

1.11 

 

Møter med samarbeidsparter/Andre Dato 

Høring, Stortingets helse- og omsorgskomité om Stortingsmelding om 
kvalitet og pasientsikkerhet 

28.1.16 

Fylkesmannen i Troms (samarbeidsmøte) 2.3.16 

Fremskritttpartiets programkomité (innlegg) 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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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: G10 

Saksmappe: 2016/360 

Saksbehandler: Ellen Mikalsen Hals 

Dato: 23.02.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Sikker senior - handlingsplan for eldresikkerhet og forebygging av skader og 

ulykker blant eldre i Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 3/17 25.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Handlingsplan - Trygge eldre i Dyrøy 

 

Saksopplysninger 

Dyrøy kommune har deltatt i prosjektet «Sikker senior» i regi av Norsafety, etter initiativ fra 

Midt-Troms regionråd. Prosjektets mål har vært å utarbeide strategi og tiltak for å kartlegge 

risikofaktorer for skader og ulykker, og dermed kunne forebygge.  

 

Prosjektgruppa har bestått av ansatte i sykehjem, hjemmetjeneste, teknisk og fysioterapi. Det har 

vært gjennomført 4 regionale samlinger med faglig input, i tillegg til at prosjektgruppa har hatt 

egne arbeidsmøter. Arbeidet har munnet ut i forslag til handlingsplan for eldresikkerhet i Dyrøy.  

Administrasjonens vurdering 

Fokus på kartlegging og forebyggende arbeid for å redusere skader og ulykker blant eldre lønner 

seg, både på individ- og samfunnsnivå. Tverrfaglig innsats er en forutsetning for å lykkes.  

 

Tiltakene som er foreslått bør på sikt innarbeides i normal drift. Vi ser imidlertid behov for å 

fortsatt søke prosjektmidler i en implementeringsfase.  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Handlingsplan for eldresikkerhet i Dyrøy vedtas. Det søkes prosjektmidler til videre arbeid i 

prosjektgruppa og implementering av tiltak, og tas med i budsjettbehandling for 2018. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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1.1 Innledning 
Skader og ulykker er blant de største folkehelseutfordringene i dagens samfunn, og eldre rammes i 

høyere grad enn andre aldersgrupper. Med en stadig økende andel eldre i befolkningen, kreves det 

større fokus på forebygging. Dette er forankret i både nasjonale, regionale og lokale planer. 

Målet med prosjektet og denne planen er både å kartlegge skader, ulykker og risikofaktorer, og å øke 

fokus på å redusere disse.  

1.2 Om prosjektet og arbeidet 
Prosjektet Sikker senior ble initiert av Midt-Troms Regionråd (heretter RR), og følgende vedtak ble 

fattet i møte 08.02.16; 

«Midt-Troms regionråd ser på det fremlagte forslag til prosjekt Sikker Senior Midt-Troms som et godt 

initiativ for å redusere skader og bedre sikkerheten for den eldre befolkning i regionen. Midt-Troms 

regionråd anbefaler Midt-Tromskommunene å slutte seg til prosjektet ved at det oppnevnes en 

prosjektgruppe i hver av kommunene, eller i et interkommunalt samarbeid.» 

Oppvekst- og omsorgsutvalget i Dyrøy gjorde følgende vedtak 07.06.16; 

«OpOm er positiv til deltakelse i prosjektet Sikker Senior. (…) Det utarbeides handlingsplan for 

eldresikkerhet som fremlegges for politisk behandling.» 

Norwegian Safety Promotion Center - NorSafety - AS har hatt ansvar for regional prosjektledelse. 

Norsafety er et kunnskaps- og kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet. Senteret har 

kontorer hos UiT- Norges arktiske universitet - Campus Harstad, og har fem medarbeidere. Gjennom 

prosjektrettet utviklingsvirksomhet, forskning og formidling innen skadeforebygging og sikkerhet, 

jobber NORSAFETY aktivt med å bidra til bedre folkehelse og trygge kommuner og regioner.   

I Dyrøy ble det nedsatt prosjektgruppe bestående av Sigfrid Ystmark (kst. fagleder/sykepleier, 

hjemmetjenesten), Katrine Wilhelmsen (hjelpepleier, hjemmetjenesten), Marit Dalseth (hjelpepleier, 

hjemmetjenesten), Live Sæbbe (sykepleier, Sørstua), Ellen Hals (fysioterapeut/folkehelsekoordinator) 

og Kjell-Rune Marthinsen (rådgiver, teknisk).  

Prosjektgruppa har deltatt på 4 regionale samlinger, hvorav en ble arrangert i Dyrøy. I tillegg har vi 

hatt interne arbeidsmøter. På samlingene har det vært innledninger og presentasjoner om aktuelle 

tema, som for eksempel velferdsteknologi, friskliv senior, universell utforming mv, i tillegg til 

diskusjoner rundt arbeidet i kommunene som deltar i prosjektet – Lenvik, Sørreisa, Målselv og Dyrøy. 

1.3 Befolkningsutvikling i Norge og i Dyrøy 
Eldre over 65 år utgjør ca 16 % av landets befolkning. 4,3% er 80 eller eldre. Andelen er økende, og i 
år 2100 vil andelen være om lag dobbelt så høy som i dag, basert på framskrivinger som tar høyde for 
levealder, fruktbarhet, innenlands flytting og netto innvandring (SSB, FHI). Det er omtrent to ganger 
flere kvinner enn menn over 80. Forventet levealder ved fødsel i 2016 er 84 år for kvinner og 80,3 år 
for menn. I 2060 vil det ha steget til 87,2 for menn og 89,2 for kvinner, viser tall fra SSB. Fortsatt vil 
det være svært få som kan regne med å fylle 100 år, bare 2,7 prosent av jentene og 0,9 prosent av 
guttene. 
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I Dyrøy har vi lenge hatt en stor andel eldre over 80 – i 2011 7,6 prosent. Dette, sammen med lave 
fødselstall og demografisk utvikling gir utfordringer for framtidas helse- og velferdstjenester.  
 
I 2015 var det 275 200 brukere av omsorgstjenester (SSB). Driftsutgiftene for omsorgstjenester 
passerte 100 milliarder i 2014 og i 2015 var de på 101 758 849 kroner. Vel halvparten av 
driftsutgiftene går til tjenester for hjemmeboende. Tallet på brukere av hjemmebasert omsorg er 
stabil, men tallet på yngre brukere i denne tjenesten øker. 
Nye sykehjem og avdelinger med høyere standard erstatter eldre institusjonsplasser. Enerom utgjør 
nærmere 95 prosent, mot 98 prosent i 2014, en reduksjon i standard på 3 prosentpoeng. 
Brukertilpassa enerom med eget bad og wc var vel 81 prosent. 
Av 4 800 plasser i 2015, var 56 prosent drevet av kommersielle, viser tall fra SSB. 
I 2015 var det 39 674 sykehjemsplasser, som er en nedgang på 511 fra 2014. 
Det er nå 135 432 årsverk i omsorgstjenestene, inkludert 10 000 årsverk i privat virksomhet som 
utfører tjenester på vegne av det offentlige. 
 
I Dyrøy kommune har vi èn omsorgstjeneste bestående av 24 sykehjemsplasser, 18 omsorgsboliger 
inklusiv tjeneste for psykisk utviklingshemmede og 9 hybler – som er en mellomting mellom 
sykehjemsplass og omsorgsbolig. Hjemmetjenesten har ansvar for hjemmehjelpstilbud, 
transporttjeneste (TT-kort), vaskeritjeneste, hjemmesykepleie, BPA (brukerstyrt personlig assistent), 
dagsenter for demente, kafe for rus/psykiatri, dagtilbud for unge brukere med diverse diagnoser. 
 
42,8% av innbyggerne over 75 år mottar tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten. For befolkningen 
over 65 er prosentandelen 30,1%. 
 

1.4 Risikofaktorer, skader og ulykker 
Risiko for sykdom og funksjonsnedsettelser øker med alderen. Dette skyldes både fysiske og mentale 

aldringsprosesser i kroppen, økt medisinbruk mv.  I perioden 1999-2002 døde gjennomsnittlig 1100 
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personer i den eldre befolkningen som følge av ulykkesskader. Det totale antallet for hele 

befolkningen var på 1700. Ulykkesrelaterte dødsfall blant eldre utgjorde 65% av alle ulykkesdødsfall. 

Rundt 9% av befolkningen over 75 år oppsøker lege, legges inn på sykehus eller dør som følge av en 

ulykkesskade hvert år. En stor andel av disse har lårhalsbrudd – 10% av sengekapasiteten i norske 

sykehus opptas av pasienter med lårhalsbrudd. Anslag viser at ett lårhalsbrudd koster mellom 

350 000 og 675 000. Totalt utgjør det rundt 3 mrd pr år. Dette er altså en stor samfunnskostnad, i 

tillegg til belastningen det medfører for den enkelte – både med hensyn til funksjon, livskvalitet og 

personlig nettverk. 

Av skadene skjer 40% i hjemmet og 20 % på sykehjem. Kjente risikofaktorer er snø, is, trapper, 

dørterskler, gulvtepper og fall fra seng og stol. Kvinner er generelt mer utsatt for skader og ulykker, 

med unntak av trafikkulykker. I følge data fra skaderegistret i Harstad, er fallulykker årsak er i 80% av 

alle skadetilfeller. Trafikkulykker utgjør 5%, brann 3%, forgiftninger 3%, andre 10%. 

I løpet av èn måned ble det registrert 10 fall på sykehjemmet og 3 blant mottakere av 

hjemmetjenester. 

1.5 Nasjonale føringer – lovverk  

1.5.1 Plan - og bygningsloven 
Folkehelse defineres som en del av bærekraftbegrepet og inngår derfor i planlovens formålsparagraf 
hvor det heter at: «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner». Folkehelse omtales også i lovens paragraf 3 hvor oppgaver og hensyn i 
planleggingen presiseres. Her fremheves det at planlegging etter plan- og bygningsloven skal 
«fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge 
kriminalitet». Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen hvor det heter at prinsippet om 
universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. 
 

1.5.1.2 Universell utforming i Dyrøy 
Plan- og bygningsloven krever et kontinuerlig fokus på universell utforming – tilgjengelighet for alle. I 

Dyrøy har dette vært fulgt opp i økende grad, kanskje spesielt på grunn av fokus fra Rådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det har vært jobbet godt for å ta imot innspill fra 

befolkningen og å utbedre der det er nødvendig og mulig. 

 

1.5.2 Helse - og omsorgstjenesteloven 
Denne loven trådte i kraft 1. januar 2012. Formålet er å forebygge, behandle og tilrettelegge for 
mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal ved ytelse av helse- og 
omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal 
blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. 
«Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de 
faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forebyggende 
tiltak i kommunen.» 
I Stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg»5 presiseres både størrelsen på utfordringene og 
kompleksiteten, men også nødvendigheten av at det utvikles nye og bedre tjenester med en langt 
sterkere vektlegging av forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Innovasjon, individuell tilpasning, 
brukerinnflytelse og frivillighet er bærende begreper og tanker i meldingen. I Stortingsmeldingen 
«God kvalitet – trygge tjenester»6 sies det blant annet at Helse- og omsorgsdepartementet vil 
arbeide med å utarbeide en felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Den nye forskriften 
skal utdype og tydeliggjøre framstillingen og innholdet i kravene til systematisk arbeid med 

-�86�-



 
 

5 

kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Krav knyttet til risikostyring, koordinerte tjenester 
og årsaksanalyser av uønskede hendelser er eksempler på områder som tenkes tydeliggjort. 
 

1.5.3 Folkehelseloven 
Lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 1. jan 2012. Loven fastslår at folkehelse er et tverrsektorielt 
anliggende og ikke som tidligere bare et ansvar for helsetjenesten. Lovens formålsparagraf sier 
følgende: 
«Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å 
motvirke sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at 
kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin 
virksomhet i folkehelsearbeidet. Loven skal legge til rette for et målrettet og systematisk 
folkehelsearbeid.» 
5 Meld. St 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg 
6 Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester 
 

Kommunenes ansvar defineres slik i § 4: 
«Kommunen skal fremme trivsel, psykisk og somatisk helse, bidra til utjevning av sosiale 
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 
helsen. 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 
herunder lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal medvirke til at 
helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter, frivillige organisasjoner og virksomheter. 
Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser og samarbeid med andre sektorer, 
herunder planlegging.» 
Dette innebærer blant annet at folkehelsearbeidet i større grad skal underlegges folkevalgt styring og 
inngå i kommunens ordinære plan‐ og styringssystemer. 
Lovens kap. 3 omhandler miljørettet helsevern. 
«Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha 
innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 
miljøfaktorer.» 
I Forskrift om miljørettet helsevern § 4 (fra 2003) sies følgende om kommunens ansvar: 
«Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse, og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i 
miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og 
trivsel i planleggingen etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet 
lovverk.» 
Den nylig fremlagte folkehelsemeldingen7 «God helse - felles ansvar» beskriver Regjeringens mål for 
folkehelsearbeidet: 

 Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder 

 Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale 
helseforskjeller 

 Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkingen 

 

1.5.4 Ulykker i Norge; Nasjonal strategi 2009-2014 
«Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014» beskriver 
hvordan man kan oppnå bedre oversikt og samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet. 
Strategien har to hovedmål. Man skal i løpet av 2014 være i stand til å tallfeste mål for reduksjon 
av ulykker som medfører personskade og det tverrsektorielle arbeidet med forebygging av 
ulykker skal forbedres. Strategien har fem delmål: 
1. Sikre oppdatert kunnskap om ulykker som medfører personskader i Norge, herunder 
kunnskap om forekomst, årsaksforhold og effektive forebyggende tiltak 
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2. Videreutvikle det lokale og regionale skadeforebyggende arbeidet 
3. Styrke samarbeidet mellom det frivillige, det offentlige og næringslivet 
4. Gjennomgå organisering av det ulykkesforebyggende arbeidet på områdene hjem, fritid, 
opplæring og høyere utdanning, herunder ansvarsdeling og samarbeid 
5. Sikre en hensiktsmessig nasjonal organisering av det skadeforebyggende arbeidet 
7 Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen; God helse-felles ansvar 

13 
1.6 Kommunens oppgaver 

1.6.1 Samfunns – og folkehelseplanlegging 
Kommunene har et bredt ansvar for offentlige velferdstjenester. Kommunesektoren har store 
utfordringer knyttet til samordning, tilgang på kompetanse og arbeidskraft, og innbyggernes 
forventninger. Kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid vil få stadig større 
aktualitet etter hvert som oppgavene øker i omfang og kompleksitet. Den foregående 
samhandlings –og kommunereform forventes å påskynde en slik utvikling. Det er i kommunene 
ulykkene skjer, uansett hvem det rammer og årsaksforhold – og det er i kommunene mye av det 
sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid må foregå. 
 
For å lykkes i arbeidet med forebygging av skader og ulykker, forutsettes tverretatlig og 
tverrfaglig innsats og samarbeid, og et overordnet planverk laget på bakgrunn av kjente og 
kartlagte utfordringer og faktorer som påvirker bildet.  
Frivillige lag og foreninger har også en stor rolle i forebyggende arbeid. Kommunens 
Frivilligsentral har et ansvar for å koordinere og understøtte dette. 
 

1.6.2 Miljørettet helsevern, skadeforebygging og universell utforming 
Som vist i forrige kapittel er kommunene tillagt et betydelig ansvar for planlegging og 
tjenesteyting når det gjelder å ivareta ulike hensyn knyttet til folkehelse. Det er i første rekke 
plan- og bygningsloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, arbeidsmiljøloven og 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som regulerer kommunenes ansvar når det gjelder 
skadeforebygging, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 

1.7 Eksempel på tiltak 
Effektive og virkningsfulle sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende tiltak skal være 
informative og holdningsskapende, motiverende og adferdsendrende og de skal medføre 
reaksjoner ved brudd eller oppfyllelse. 
 
Ofte dreier dette seg om tiltak som kombinerer virkemidler på ulike nivå, gjennom informasjon, 
fysiske innretninger og lovgivning. Bilbeltepåbud og påbud om brannvarslere i boliger er 
eksempler på forebyggingstiltak som er blitt lovfestet og allment akseptert. Brudd mot bruk av 
håndholdt mobiltelefon i bil gir en bot på 1 300 kr. Dette er åpenbart ikke en tilstrekkelig 
reaksjon ettersom det brytes flittig mot denne forskriften. Dette tilsier at det også må være en 
god «balanse» mellom de ulike virkemidler for å oppnå ønsket atferdsendring. 
 
En forenklet tiltaksplan følger under. Det er laget beskrivelser av det enkelte tiltak i tillegg. 
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Tiltaksplan 
Hva Hvorfor Hvem Når 

Opplæring for nye 
ansatte og vikarer; 
infoskriv om prosjektet 
 

Kvalitetssikring av tjenesten, 
fokus på fall- og 
skadeforebygging 

Live, prosjektgruppa Vår 2017 
Deles ut og 
følges opp 
kontinuerlig 

Internundervisning, 
jevnlig fokus på 
personal- og allmøter 
 

Kvalitetssikring, fokus på 
prosjektets mål 
Kunnskap om fall og å få noen 
som har falt opp igjen 

Tove/ledergruppa 
 

Vår 2017 
 

Kontinuerlig registrering 
i profil 
 

Kartlegging, 
kvalitetssikring/internkontroll, 
sikre relevante tiltak 

Live, Karl Johan Vår 2017 

Fallforebyggende plan 
for hvert rom  
 

Individuelt tilpassa 
fallforebygging. Sikre at alle 
ansatte, pasienten selv og 
pårørende er obs på 
risikofaktorer 

Prosjektgruppa. 
Primærkontakt har 
hovedansvar for 
revidering/evaluering 

Vår 2017  

Tverrfaglig kartlegging 
av nye 
tjenestemottakere 

Kartlegge risikofaktorer for 
fall og andre ulykker 

Sykepleier og 
fysioterapeut 

2018 

Informasjonsbrosjyre til 
eldre over 75 år 
 

Generell skade- og 
ulykkesforebygging, tilbud om 
hjemmebesøk 

Katrine og Marit, 
prosjektgruppa 

Vår 2017 

Sandstrøing, brøyting – 
sandkasser tilgjengelig  
 

Redusere fallrisiko utenfor 
hjem og institusjon. 
Tilrettelegge for sparkbruk på 
deler av gangveien.  

Teknisk i samarbeid 
med for eksempel 
Astafjord vekst 

2017/18 

Tilkjøring av sand til 
hjemmeboende 
 

Redusere fallrisiko  Teknisk, 
Frivilligsentralen, 
Astafjord vekst 

2017/18 

Møteplasstilbud for 
eldre 

- Temadager 
(brannsikkerhet, 
førstehjelp, 
kosthold, UU 
(strøing, 
brøyting, 
dørstokker…)) 

Sosial deltakelse (psykisk 
helse, forebygge ensomhet 
mv), informasjon, 
erfaringsutveksling 

PLO rus og psykiatri, 
Frivilligsentralen 
(Pensjonistforeninga, 
Lions, LHL), 
prosjektgruppa 

Vår 2017 

Skaderegistrering på 
legekontor 

Kartlegge skader og 
ulykkesforekomster lokalt 

Rådmann 2017 

Forebyggende 
hjemmebesøk 

Kartlegge risikofaktorer mht 
fall, brann, tilgjengelighet, 
medisinsk, kosthold, rus, 
levevaner 

Hjemmetjenesten, 
teknisk 

Høst 2017 

Trimtilbud – 
fallforebyggende 
trening, balansetrening 

Økt styrke, mobilitet, 
redusere fallrisiko, sosial 
deltakelse 

Fysioterapeut 2017 

Opprette kommunal 
ergoterapistilling 

Heve kompetansen i 
ansattegruppa 

Rådmannen, 
kommunestyret 

2018 
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Evaluering av tiltak Evaluere plan og tiltak, gjøre 
justeringer 

Prosjektgruppa Høst 2018 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2017/64 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 18.04.2017 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Utredning Legesamarbeid mellom Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 4/17 25.04.2017 

Kommunestyret  27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

2 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

3 Melding om politisk vedtak - etablering av legesamarbeid 

 

Bakgrunn for inngått samarbeid for Dyrøy kommune er vedtak i kommunestyre 05.10.2015 hvor 

rådmann fikk i oppdrag å utrede andre løsninger for organisering av legetjenesten . 

 

Vedtak i Kommunestyret - 05.10.2015 

1. Dyrøy formannskap finner det vanskelig å ta stilling til utredede modeller uten at budsjett er 

på plass. 

2. Som foreløpig innspill krever vi tilstedeværelse ved legekontoret i Dyrøy med minimum 4 

dager pr. uke. 

3. Andre løsninger for organisering av legetjenesten utredes. Samarbeidsavtalen gjennomgås, 

herunder ordning med vertskommunemodell med eget styre med politisk representasjon. 

4. Det forutsettes at Dyrøy kommune tas med som likeverdig part i det videre arbeidet. 

5. Det forutsettes at valgt ordning er en prøveordning som skal evalueres etter maks. 6 mnd. 

 

Rådmann henvendte seg til Ibestad kommune som hadde hatt utfordringer med rekruttering av 

leger. Dette dannet i 2016 grunnlag for oppstart av et samarbeid med Ibestad, Salangen, 

Lavangen og Dyrøy kommune hvor hensikten har vært å se på muligheten for et nytt 

legesamarbeid kalt Astafjordlegene. 

Saken om etablering av lagsamarbeid legges frem likelydende i samarbeidskommunene Ibestad, 

Dyrøy, Lavangen og Salangen. 

 

Følgende arbeidsgruppe ble nedsatt: 

Lars A. Nesje kommuneoverlege Salangen kommune 

Kjell-Are Pettersen kommuneoverlege Lavangen kommune 

Erla Sverdrup Rådmann Dyrøy kommune 

Anita Dahl Solbakken HSO-leder Ibestad kommune 

Roe Jenset Rådmann Ibestad kommune, leder av gruppen og sekretær. 
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Saksfremlegg er utarbeidet av Ibestad kommune og blir gjeldende saksfremlegg for alle fire 

kommuner 

 

Saksopplysninger 

Saksopplysninger 

Å gi befolkningen i våre respektive kommuner et fullgodt legetilbud har til tider vært krevende. 

Et fravær av gode søkere har ført til at legestillinger har stått vakant og utbredt bruk av 

vikarleger fra vikarbyrå er benyttet.   

Manglende tilstedeværelse av nødvendig kompetanse har medført at enkelte kommuner ikke har 

fått nyttiggjort muligheten av å benytte turnusleger. Ulike samarbeidsordninger har ikke gitt 

befolkningen den trygghet de søker.  

Små legekontor med en til tre leger gjør det vanskelig å planlegge når ferie skal avvikles og 

sykdom oppstår. Det samarbeidet som er inngått med hensyn til legevakt, der de respektive 

kommuners leger må ta vakter, bidrar også til en svekkelse av legetjenesten i kommunen.  

Faren er stor for at det systematiske samfunnsmedisinske arbeidet nedprioriteres ettersom det 

ikke er kapasitet. 

Med dette som bakteppe ble det gjennomført et møte der rådmennene i Salangen kommune, 

Lavangen kommune, Dyrøy kommune og Ibestad kommune deltok. Målet var å utrede 

muligheten av et interkommunalt samarbeid, etter modell av Senjalegene, der målsetningen 

skulle være at befolkningen i de respektive kommunene skulle få et fullgodt legetilbud i egen 

kommune. 

 

Fakta i saken 

Målsetningen er å etablere en legevirksomhet som gir et fullgodt legetilbud til befolkningen i 

kommunene som samarbeider, herunder ivareta allmennmedisinske og samfunnsmedisinske 

oppgaver som kommunene er pålagt.  

Det er et mål å opprettholde minst samme kvalitet som i dag, men oppnå mindre sårbarhet i 

forhold til variasjon i bemanning. Høy kvalitet på tjenesten vil være et rekrutterings- og 

stabiliseringsfortrinn i konkurransen om nye leger. 

Kommunene må likevel trolig etablere samarbeid over et større område for å ivareta krav til 

legevakt, KAD-senger og krav til spesialisert rehabilitering. Dette aksentueres av kompetanse- 

og bemanningskravene i akuttforskriften, der nye krav trer inn fra mai 2018. 

Stillingshjemlene som kommunene har skal videreføres. For leger som tilsettes heretter, må det 

forutsettes at de er villige til å samarbeide praktisk og faglig som beskrevet.  

Legekontorene skal bestå i de respektive kommunene og de skal være bemannet med lege og 

medarbeidere, normalt på alle hverdager. 

Den samlede virksomheten skal gi et robust fagmiljø for den enkelte lege, herunder turnusleger 

og være en arena for legestudenter som utplasseres. Dette innebærer å videreføre og 

videreutvikle samarbeidsavtaler med universitetet i Tromsø. Det er ønskelig at man på lengre 

sikt også kan inngå i forsknings- og fagutviklingsarbeid.  

For å oppnå et felles fagmiljø og gode samarbeidsrelasjoner er det hensiktsmessig at leger som 

skal betjene de mindre legekontorene også har faste arbeidsdager på andre kontorsteder, 

eksempelvis 1 – 2 dager ukentlig. 

Miljøet skal ivareta veiledning og det formaliserte behovet for deltakelse i smågruppe i 

allmennlegers videre- og etterutdanning. Det forventes således felles faglige møter. 

Det må etableres et felles journalsystem (EPJ) der hensynet til personvern og legale krav er 

ivaretatt samtidig som kravet om tilgang til nødvendige og relevante opplysninger er ivaretatt, 

også ved planlagt eller uventet fravær blant legene. EPJ må være tilknyttet norsk helsenett og 

kommunisere mot spesialisthelsetjeneste og mot kommunale pleie-/ omsorgsavdelinger og 

enheter, e- resept og NAV/ Helfo m.v. 
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Det må avklares hvordan legevirksomheten organisatorisk skal driftes, for legalt å kunne drifte et 

felles journalsystem(EPJ).   

Det vil være mulig å tildele fastlegehjemler både til fastlønnede og næringsdrivende fastleger. 

Avtaleform kan endres over tid. Næringsdrivende fastleger betaler en avtalt leiesum til 

driftsorganisasjonen (§ 8.2- avtale) for bemannede og utstyrte lokaler. 

Akuttforskriften sier at kommunene skal bidra til at befolkningen, ved behov for øyeblikkelig 

hjelp, mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus hele døgnet 

(dvs. vurdere, gi råd og veilede, diagnostisere og behandle, rykke ut umiddelbart når det er 

nødvendig).  

Kommunen plikter å etablere bakvaktsordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene for å 

jobbe alene.   

Følgende krav er satt:  

a) Godkjenning som spesialist i allmennmedisin og har gjennomført kurs i volds- og 

overgrepshåndtering. 

b)  Legen har godkjenning som allmennlege, gjennomført 3 års veiledet tjeneste, 

gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten. Legen må i tillegg ha gjennomført kurs i 

akuttmedisin og volds- og overgreps-håndtering. 

 

Helsepersonell som arbeider sammen med lege i vakt skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og 

kurs i volds og overgrepshåndtering.    

a) 80 % av telefonhenvendelsene besvares innen 2 minutter 

b) utstyr for lydopptak av viktig trafikk, herunder lydopptak til bruk for 

dokumentasjon og kvalitetskrav  av virksomheten 

 

Et overordnet interkommunalt legesamarbeid kan også føre til ytterligere samarbeid på et senere 

tidspunkt. Disse områdene er ikke drøftet i gruppen, men følgende kan nevnes; KAD-senger 

innen rus og psykiatri, Helsesøstertjeneste, Psykososialt kriseteam, Jordmortjeneste, 

Folkehelsearbeid/ forebyggende-/ proaktivt arbeid. 

 

Det har ikke vært et moment for arbeidsgruppen å forhaste seg i denne prosessen. Målsetningen 

er å etablere gode legetjenester for alle innbyggerne i regionen, men å bruke den tiden som er 

nødvendig for å få dette til. 

 

Arbeidsgruppen ser for seg følgende tidsperspektiv; 

 

Fase 1 2016 

Utrede grunnlagsmateriale og klargjøre rammer, muligheter og begrensninger. 

Målsetning: Politisk tilslutning fra de involverte kommunene. 

 

Fase 2 2017 

Detaljplanlegging, Økonomiske beregninger, Utarbeide organisasjons-modeller og klargjøre for 

rekrutering og implementering. Når alle detaljer er utarbeidet og det økonomiske aspektet belyst, 

skal prosjektet opp til endelig politisk behandling i de respektive samarbeidskommunene. 

 

Fase 3 2018 

Rekrutering, Operativ drift 

 

Per dato er situasjonen som følger, for de enkelte kommunene: 

 

Salangen kommune 
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Salangen har tre fastleger og en turnuslege som gir helsetjeneste til 2240 innbyggere og har om 

lag 2.500 listepasienter. Alle lister er fulle og kommunen har opprettet og lyst ut ytterligere en 

fastlegehjemmel som forventes bemannet fra 01.09.2016. 

En av legene er kommuneoverlege, p.t. i 60 % stilling og en er kommunelege med ansvar for 

helsestasjon og sykehjem i 20 % stilling. To av legene arbeider 4 dager pr. uke. En lege er fritatt 

for legevakt. 

Kommunen er vertskommune for videregående skole, asylmottak, statlig mottak for mindreårige 

under BUF-etat og Lamo ungdomssenter (BUF-etat).  

Helsetjenesten i Salangen har lang erfaring med asylsøkere og flyktninger, herunder enslige 

mindreårige asylsøkere. 

Salangen kommune har valgt å organisere seg i en to-nivå- modell der fagledere er direkte 

underlagt rådmannen. Det er egne avdelinger for pleie/ omsorg, helsetjeneste og miljøtjeneste. 

Miljøtjenesten omfatter boliger for psykisk utviklingshemmede, psykiatripasienter og andre med 

særlige behov.. Det er således ingen administrativ helse- og sosialsjef.  

Helseavdelingen omfatter legekontor, helsestasjon og rehabiliteringsseksjon, sistnevnte med 

fysioterapeuter, ergoterapeut/ rehabiliteringskoordinator og psykiatripersonell.  

Helsesenteret er samlokalisert med ambulansestasjon. 

 

Ibestad kommune 

Ibestad har to legehjemler samt turnuskandidat. Manglende veiledningskompetanse har ført til at 

muligheten for turnuskandidat ikke er benyttet. Manglende søkere førte til at kommunen var uten 

fastlege i perioden 2014-2016. Vikarleger innleid via bemanningsbyrå har servisert kommunens 

1400 innbyggere med legetjenester. Ny fastlege ansatt fra 1. august 2016. 

 

November 2015 ble det opprettet asylmottak for mindreårige mellom 15 og18 år, det har vært 

vikarbyrå og helsestasjon med to ansatte, en helsesøster med psykiatrisk videreutdanning og en 

sykepleier som har ivaretatt helse hos asylantene.  

 

Fra 2014, og frem til i dag, er det vikarbyrå som har ivaretatt legedekning, samfunns-medisinske 

oppgaver, tilsynslege sykehjem og asylmottak. 

 

Legekontor har 1,8 årsverk helsesekretær stilling, 2 årsverk fastlege og med rett veiledning har vi 

mulighet til å få en turnuslege til Ibestad.  

 

Ibestad kommune er organisert i en tre-nivå modell, der faglederne er direkte underlagt 

seksjonslederne, som igjen er underlagt rådmannen. Ibestad kommune har egen helse-, sosial- og 

omsorgsleder. 

 

Helsesenteret er samlokalisert med sykehjemmet. 

 

Lavangen kommune 

Lavangen har to fastlegehjemler og en turnuslege som serviserer 1050 innbyggere.  

Hjelpepersonell er fra sommeren 2016 økt fra 1.6 til 2.0 stillinger - hvorav alle har utdanningen 

innen helsesekretær/legesekretær.  Journalsystemet er Winmed 3.  Legekontoret er fra 2006 

lokalisert på Soløy, men vedtak i kommunestyret fra juni 2016 om flytting av legekontor til 

sentrum.   

Lavangen opplever stor sårbarhet i forhold til fravær av leger i ferier og sykdom. I den ene 

fastlegehjemmelen er det for tiden vikar og han har valgt å være kommunalt ansatt. 

Kommuneoverlegen har 60 % kommunal ansettelse som innbefatter medisinskfaglig rådgivning, 

helsestasjon, miljørettet helsevern, smittevern, helseberedskap, administrativ ledelse av 

legekontoret med personalansvar og ledelse av psykososialt kriseteam.   
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Kommunen er organisert i to-nivå modell hvor fagledere er direkte underlagt rådmannen. Rus- 

og psykiatritjeneste er underlagt omsorgsleder. Helsestasjon, jordmortjeneste, legetjeneste og 

fysioterapi er underlagt kommuneoverlege.   

 

Brannmannskapet inngår i en frivilling ordning akuttberedskap for hjertestans i kommunen. 

Kommuneoverlege har vært ansvarlig for opplæring av brannkorpset.  

 

Dyrøy 

Sørreisa kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid med Dyrøy kommune om 

fastlegelegetjenesten i kommunene gjeldende fra  01.01.2011. 

 

Antall hjemler Dyrøy kommune hadde før inngåelse av avtalen med Sørreisa kommune var 1 

lege og 1 turnus. Arbeidsgiver i dag er Sørreisa kommune. Det synes som turnus stillingen etter 

sammenslåingen er gjort om til en fast hjemmel. 

Hjelpepersonell før inngåelse: 1,64 årsverk fordelt på 3 ansatte og 0,2 årsverk kontorleder. 

Fordeling mellom lege og hjelpepersonell: 1:1 

Sykehjem: 20% stilling 

 

Turnuslege ble foreslått til å være fast i Sørreisa da dette legekontoret var det som alltid ville ha 

annen lege tilstede for veiledning osv. 

 

I samarbeidet har kontorstedene i begge kommunene fram til sommeren 2014, vært drevet med 

daglige åpningstider på ukedager gjennom hele året. Fra og med sommeren 2014 ble 

kontorstedet i Dyrøy kommune stengt i forbindelse med sommerferieavviklingen i tjenenesten. 

Bakgrunnen for stengingen var -og er- behovet for å sikre en forsvarlig drift av tjenesten også 

under sommerferieavviklingen. Denne løsningen er også forankret i revidert 

vertskommuneavtale mellom partene. 

 

En har sett at tidligere fordeling av bemanningsressurser mellom kontorstedene ikke har stått i 

sammenheng med pasientgrunnlag og offentlige oppgaver som skal serves av fastlegene. Dette 

har gitt en skjevfordeling, hvor Sørreisa kontorsted har hatt vesentlig mindre tilgjengelige 

ressurser for hjelpepersonell og legetimer. Dette ser vi også gjennom hvordan tilgjengelig liste-

kapasitet hos fastlegene fordeler seg.  

 

Fra april 2015 har det vært prøvd ut en modell hvor Dyrøy kommune har hatt redusert 

åpningstid, hvor kontorstedet har vært stengt en dag per uke og har hatt redusert bemanning i to 

dager. Denne modellen har vist seg å være sårbar og lite hensiktsmessig. Ny midlertidig modell 

vil iverksettes fra 19.10.2016, hvor kontorstedet i Dyrøy kommune vil stenges to dager per uke, 

men ha full drift resterende dager. 

Kommunenes innbyggere fordeles likt mellom kommunenes 5 fastlegehjemler (turnuslege har 

ikke egen liste). Listestørrelsen, antall pasienter legen skal ha ansvaret for mellom 700 – 770 stk. 

Samarbeidsavtalen med Sørreisa er oppsigelig, med 1 års oppsigelsestid. 

 

 

 

Vurdering 

Det er viktig, i denne sammenheng, å presisere at legekontorene i de respektive kommunene skal 

bestå som i dag. De respektive kommunene skal oppleve bedre kontinuitet, at arbeidsoppgaver 

som før ble utsatt, nå blir systematisert og gjennomført. At de mulighetene og hjemlene som 

ligger ubrukt, blir tatt i bruk og at befolkningen får et fullgodt legetilbud. 

 

Organisasjonen ASTAFJORDLEGENE  skal stå for rekrutering, inngåelse av felles avtaler, 

samfunnsmedisinske oppgaver, veiledning og kursing av personell. 
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Helse og miljø  

For at en slik overbygning/samarbeid skal fungere må det utarbeides felles plattformer/tekniske 

løsninger. 

 

Felles journaldatabase og ensartet program vil sikre mulighet for å betjene publikum også når 

legene eller medarbeiderne utfører arbeid på andre tjenestesteder. Det vil være mulig for enhver 

lege i systemet å hente opp en pasients journal. Det vil mulig for ethvert legekontor å kunne gi 

tjenester til en pasient i en annen kommune. 

De legale aspektene ved denne løsningen må utredes og en må finne organisatoriske løsninger 

som gjør dette mulig. 

 

Personell  

Det er ikke meningen å bygge opp en stor og tung sentral faggruppe. Men, skal overbygningen 

ASTAFJORDLEGENE ha livets rett må de utføre noen fellesoppgaver samt ivareta en del 

funksjoner som ikke blir godt nok ivaretatt i dag. 

 

Gruppen ser for seg følgende ressurser lagt til Astafjordlegene: 

1. Administrativ ressurs for astafjordlegene 

2. Service ressurs for å sikre at alle systemer, plattformer fungerer. 

3. Leder/koordinator av astafjordlegene 

4. Felles kommuneoverlegefunksjon 

5. Samordnet veilederfunksjon for turnusleger samt organisering av faglig påfyll til 

leger. 

6. Felles tilsynslege sykehjem/institusjoner 

 

 

Økonomi 

Opprettelse av ASTAFJORDLEGENE vil ikke føre til billigere tjenester for alle kommunene, 

men en bedre tjeneste. 

På nåværende tidspunkt kan ikke arbeidsgruppen kvantifisere de økonomiske forpliktelsene til 

den enkelte kommune. 

Dette blir en av arbeidsoppgavene i det videre arbeidet, sammen med utarbeidelse av 

økonomiske kjøreregler når en flyttes ressurser mellom legekontor og når personell fra andre 

legekontor trer inn. 

Rådmannen mener etablering av Astafjordlegene vil gi klare fordeler, det være seg, men ikke 

begrenset til: 

Rekrutering 

Relasjon til universitetet 

Redusere sårbarhet 

Foreta kompetanseheving og sikre at legene blir værende 

Dekke nødvendige funksjoner, inklusiv samfunnsmedisin 

Stå bedre rustet til fremtidige utfordringer som vi vet kommer 

 

Arbeidsgruppen har nå gjennomført fase 1, utrede grunnlagsmateriale og klargjøre rammer, 

muligheter og begrensninger. Målsetningen i denne fasen er å få en politisk tilslutning fra de 

involverte kommunene. 

 

Fase 2, som er planlagt gjennomført i 2017, skal gjennomføre detaljplanlegging, økonomiske 

beregninger, utarbeide organisasjonsmodeller og klargjøre for rekrutering og implementering. 

Rådmannen er av den formening at saken må opp til politisk behandling i de respektive 
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kommunene, når fase 2 er gjennomført og før en iverksetter. Dette for at de respektive 

politikerne skal få mulighet til å vurdere alle konsekvenser innen prosjektet implementeres. 

 

Administrasjonens vurdering 

Det er viktig at arbeidsgruppen har den nødvendige støtte hos politikerne i det arbeidet som skal 

gjøres. Rådmannen mener derfor det er viktig at prosjektet gis politisk tilslutning. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar orienteringen vedrørende etableringen av Astafjordlegene til 

etterretning. 

2. Kommunestyret ber arbeidsgruppen iverksette fase 2 i prosjektet, som omhandler 

detaljplanleggingen, utarbeide organisasjonsmodeller, foreta økonomiske beregninger og 

klargjøre for rekruttering og implementering. 

3. Kommunestyret ber om at saken fremmes for ny politisk behandling etter at fase 2 er 

gjennomført. 

 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Saksframlegg 
 

Retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i 

introduksjonsprogram - revidering 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget 5/17 25.04.2017 

Kommunestyret  27.04.2017 
 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i introduksjonsprogram 

 

Saksopplysninger 

Vedlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakere i introduksjonsprogram ble 

vedtatt av kommunestyret 28. april 2016. De legges nå fram for revidering.  

 

De erfaringer kommunen har gjort etter at vi begynte å bosette flyktninger er at mangel på 

mobilitet er problematisk. Det handler naturligvis om et snevert kollektivtilbud paret med 

mangel på førerkort for bil. Resultatet av dette er avskjæring fra aktiviteter og på litt lengre sikt 

arbeidsmarkedet. For å lykkes med integrering og permanent bosetting er det av stor betydning 

med førerkort og bil i Dyrøy kommune. 

 

For å imøtekomme dette behovet kan kommunen legge til rette for førerkortopplæring. Dette kan 

skje gjennom økonomisk tilskudd eller lån. Dette praktiseres ulikt av kommunene. Det finnes 

ingen data på dette, men kommunens egne undersøkelser viser at mange kommuner bidrar i en 

eller annen form. Så langt kommunen har undersøkt er det mest vanlig å gi fri uten trekk i 

introstønad til opplæring. Dette sees på som et tiltak i introduksjonsprogrammet. I tillegg er det 

flere kommuner som gir rentefritt lån til førerkortopplæring samt kjøp av bil. I noen få 

kommuner gis det også tilskudd, ofte begrenset oppad. Det knyttes vanligvis krav til et visst 

norsknivå før tiltak/tilskudd innvilges. 

Administrasjonens vurdering 

For å skape en god arena for integrering og tilgang til et større arbeidsmarked er det nødvendig å 

ha førerkort og bil. For å skape grobunn for langsiktig bosetting i Dyrøy kommune ønsker 

kommunen å legge til rette for dette gjennom reviderte retningslinjer for bosetting av flyktninger 

og deltakere i introduksjonsprogram.  

 

Motargumenter til dette kan være at kommunen da forskjellsbehandler sine innbyggere.  

 

I gjennomsnitt koster det å ta førerkort for bil ca. 35.000 kroner. Bosatte flyktninger og deltakere 

i introduksjonsprogram har begrenset økonomi og dermed mulighet for å kjøre opp. Erfaringer 

fra andre kommuner viser også at denne gruppen har større utfordringer til å skaffe seg 
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ekstrainntekter gjennom strøjobber, feriejobber eller helgejobber enn øvrig befolkning. For å 

tilrettelegge for førerkort og kjøp av bil foreslår derfor rådmannen to alternative forslag til 

vedtak. 

 

I tillegg vil retningslinjene bli oppdatert med nye satser gjeldende f.o.m. 2017. Enkelte 

justeringer i oppstartspakkene nevnt under vedlegg ser vi også etter erfaring som nødvendig. 

 

Alternativ 1: 

 

Kommunestyret i Dyrøy vedtar framlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakelse 

i introduksjonsprogram med følgende revideringer: 

 

Nytt pkt. 10 – Støtte til førekort og bil 

Personer i introduksjonsprogram beholder sin introduksjonsstønad ved førerkortopplæring. 

Opplæringen sees på som et tiltak i introduksjonsprogrammet. All opplæring skal klareres i 

forkant med Tjeneste for integrering.  

 

Dyrøy kommune yter etter søknad et tilskudd på kr. 10.000 til førerkortopplæring. For å motta 

tilskudd settes det krav til bestått muntlig norskeksamen, minimum nivå A2. Øvrige kostnader til 

opplæringen kan søkes dekt gjennom et rentefritt lån, oppad begrenset til kr. 35.000 inkludert 

tilskudd.  

 

Tilskudd/lån utbetales enten på grunnlag av kvittering for betalte timer eller ved 

dokumentasjon/kontoutskrift av "min konto" hos trafikkskolen som viser timer/kostnader som er 

gjennomført. 

 

Etter søknad kan Dyrøy kommune yte rentefritt lån til kjøp av bil på inntil kr. 50.000.  

 

Nye satser gjeldende f.o.m. 2017 innarbeides i retningslinjene, samt tilpassede justeringer i 

vedlegg for oppstartspakker. 

 

Alternativ 2:  

 

Kommunestyret i Dyrøy vedtar framlagte retningslinjer for bosetting av flyktninger og deltakelse 

i introduksjonsprogram med følgende revideringer: 

 

Nytt pkt. 10 – Støtte til førekort og bil 

Personer i introduksjonsprogram beholder sin introduksjonsstønad ved førerkortopplæring. 

Opplæringen sees på som et tiltak i introduksjonsprogrammet. All opplæring skal klareres i 

forkant med Tjeneste for integrering.  

 

Etter søknad kan Dyrøy kommune yte rentefritt lån til førerkortopplæring på inntil kr. 35.000.  

 

Tilskudd/lån utbetales enten på grunnlag av kvittering for betalte timer eller ved 

dokumentasjon/kontoutskrift av "min konto" hos trafikkskolen som viser timer/kostnader som er 

gjennomført. 

 

Etter søknad kan Dyrøy kommune yte rentefritt lån til kjøp av bil på inntil kr. 50.000.  

 

Nye satser gjeldende f.o.m. 2017 innarbeides i retningslinjene, samt tilpassede justeringer i 

vedlegg for oppstartspakker. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken legges fram for drøfting med to alternative forslag til vedtak. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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3 

INTRODUKSJON 

Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet av Lov om introduksjonsordning 
og norskopplæring for nyankomne flyktninger (Introduksjonsloven). 
 
Alle pengebeløp som omtales i dette regelverket er tall som gjelder per 1. mars 2016. Beløpene 
indeksreguleres. Der det er statlige satser som er oppgitt, vil disse følge endringene som gjøres av 
staten. All tidsperspektiv som omtales i dette regelverket beregnes fra den enkeltes bosettingsdato. 

1 ETABLERING VED BOSETTING 

1.1 Bolig 

Man får ett tilbud, enten i bofellesskap, på hybel eller i leilighet. Det er på forhånd inngått 
husleiekontrakt med alle huseiere, og denne må følges. Dersom en har særlige behov for tilrettelagt 
leilighet, må dette ha vært dokumentert med erklæring fra lege i forkant av bosettingen. Er man 
misfornøyd med boligen og ønsker å flytte innad i kommunen, må man selv skaffe seg annen bolig. 

1.2 Etablering 

Ved bosetting skal en etableringspakke være inkludert i boligen. Innholdet i denne pakken er 
beskrevet nærmere i vedlegg til disse retningslinjer basert på familiens sammensetning og 
størrelse. Som et minimum kjøpes det inn senger til alle i husstanden. 
 
Møblene og hvitevarene er Dyrøy kommunes eiendom i 3 år. Ved flytting innen kommunen de tre 
første årene etter bosetting, kan man ta med seg de møbler/hvitevarer som man får ved bosetting i 
henhold til etableringsvedtaket. Etter 3 år eier man disse møbler/hvitevarer.  
 
Har man ikke fått full etableringspakke, kan man kreve utbetalt kontantbeløp for de 
møbler/hvitevarer, som man ikke har mottatt i henhold til etableringspakke. Man kan tidligst 
fremme et slik krav etter tre år og senest innen tre år og seks måneder. Det er et vilkår at man er 
fortsatt bosatt i Dyrøy kommune når man fremmer et slik krav. Flytter man fra kommunen før 3 år 
er gått kan kommunen avslå kravet. Se etableringsvedtak. 

1.3 Klær 

Til voksne gis det et tilskudd på kr. 3.000 til klær. Dette skal dekke utgifter både til sommer – og 
vinterklær. 
Barn og unge mottar egen etableringspakke, jfr. kap 3 (under). 

1.4 Kontantbeløp 

Ved bosetting betales et kontantbeløp til hver enkelt husstandsmedlem. Dette skal være 
tilstrekkelig til å kjøpe inn det man trenger av ytterligere utstyr og møbler den første tiden.  
Da de som kommer fra asylmottak allerede har fått noe etablering, er det forskjell på satsene i 
forhold til hvor flyktningene kommer fra. 
  

-�106�-



4 

1.4.1 Satser for kontantbeløp 

 Fra asylmottak Overføringsflyktninger 

Enslige 7.250 7.750 

Par/ to voksne i samme husstand  9.000 10.000 

Annet voksent husstandsmedlem som bosettes 
sammen med familien/i bofellesskap  
(omgjøres til enslig ved en utflytting etter gjeldende 
regler, se pkt. 1.4.2) 

5.000 5.500 

Pr barn – de to første barna 4.000 4.000 

Pr barn – fra tredje barn og videre 3.000 3.000 
 
Kontantbeløpet utbetales i sin helhet, eller i avdrag, etter vurdering i hver enkelt sak. 

1.4.2 Etablering ved utflytting fra familie/bofellesskap 

Familiemedlemmer/medlemmer i bofellesskap over 20 år som flytter ut innen 12 måneder etter 
førstegangs bosetting, har krav på følgende etableringsstøtte: 

 Kontantbeløp utbetales som familiemedlem ved bosetting – og omgjøres til enslig ved 

flytting. Nytt kontantbeløp med fratrekk av tidligere utbetalt beløp, utbetales 

 Startpakke hvitevarer  

1.4.3 Familiegjenforening 

Ved familiegjenforening gjøres ny beregning fra enslig til par/familie. Tidligere utbetaling trekkes 
fra. 

1.5 Oversettelse av dokumenter 

Flyktningenes medbrakte dokumenter som viser tidligere utdanning og arbeidserfaring må 
oversettes før de kan godkjennes. Denne kostnaden dekkes av Tjeneste for integrering. 

1.6 Stønad i ventetid 

Det er en målsetting at alle skal komme i gang med introduksjonsprogram så snart som mulig etter 
bosetting. Ventestønaden er i samsvar med statens satser for økonomisk sosialhjelp. Stønad til 
husleie og strøm kommer i tillegg. 
Ventestønad utbetales fra bosetting og fram til første utbetaling av introduksjonsstønad.  
 
 Ventestønad pr. mnd. 

Enslige 5.850.- 

Ektepar/samboere 9.750.- 

Person i bofellesskap 4.850.- 

Tillegg for barn 

   0-  3 år 

   6-10 år 

 10-17 år 

 
2.250.- 
2.950.- 
3.800.- 

 
Ventestønad skal ikke overskride beløpet den/de bosatte vil få i introduksjonsstønad og barnetrygd. 
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1.7 Reisekostnader - personnummer 

For å få personnummer må den enkelte selv møte opp hos Folkeregisteret/Skatt Nord i Tromsø. 
Den enkelte flyktning må selv dekke reisekostnader i forbindelse med at det skal søkes om 
personnummer. 

2 Depositum bolig 

Tjeneste for integrering i Dyrøy kommune garanterer for depositum inntil kr.10.000,-. Man får et 
lån for depositum fra Tjeneste for integrering som skal tilbakebetales så snart som mulig med et 
fast trekk på minimum kr. 500,- per måned. Beløpet trekkes fra introduksjonsstønaden etter 
samtykke. Ved flytting utbetales depositum tilbake. Ved manglende betalt husleie, rengjøring, 
skader på bolig og så videre blir det trekk i depositumet. 

3 Barn og unges etableringspakker 

3.1 Barnehagepakke 

Det skal kjøpes inn det som er nødvendig for en hverdag i barnehagen, med vinterklær, skotøy og 
annet tøy/nødvendig utstyr. Det samme kjøpes inn for de som begynner i 1. klasse, og som ikke har 
gått i barnehage. Se vedlagt liste. 
Pakken gis kun ved bosetting, og gjelder ikke for barn som fødes etter bosetting har funnet sted. 

3.2 Skolepakke 

Det er utarbeidet en pakke for barn fra 2. til 4. klasse, og en for de som går i 5. til 10. klasse. 
Se vedlagt liste. 
Disse etableringspakkene kjøpes inn sammen med representant fra Tjeneste for integrering, som 
samtidig gir veiledning om påkledning og klima i Norge. 
Dersom bosetting skjer sen vår/sommer, kjøpes vinterklær inn tidlig høst. 

4 Helsetilbud 

Alle overføringsflyktninger skal ha en omfattende helseundersøkelse, Mantoux og ev. skjermbilde. 
Førstegangs undersøkelse, egenandel, dekkes av Dyrøy kommune. Flyktninger som bosettes fra 
mottak skal ha gjennomgått nødvendige undersøkelser mens de var i mottak.  

4.1 Medisin og behandling 

Tjeneste for integrering informerer om egenandelskort. Vanlig regler gjelder. 

4.2 Tannbehandling 

Det ytes hjelp til førstegangs tannbehandling med inntil kr. 5.000,-.  
Hjelpen ytes etter kostnadsoverslag fra behandlende tannlege. Tjeneste for integrering bestiller 
time så snart som mulig etter bosetting. Dersom høye utgifter skyldes sykdom, søkes det refusjon 
fra Helfo. Overtannlegen vil ev. bli brukt til å gjøre vurderinger. 
Dokumenterte reiseutgifter til første tannbehandling dekkes av Tjeneste for integrering. Krav om å 
få utbetalt stønad til tannbehandling må fremmes innen 1 år. 
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4.3 Briller 

Tjeneste for integrering dekker utgifter til optiker/briller med inntil kr. 2.000,-. Utgifter til synstest 
er inkludert i dette beløpet. Dette gjelder de som ikke allerede har fått dekket utgifter til briller i 
mottak. Det undersøkes om søker har rett til å få dekket utgifter til briller gjennom NAV. 
Dette gjelder også for barn av flyktninger som er bosatt i kommunen. 

5 Fritidstilbud 

Tjeneste for integrering dekker medlemskapskontingent til idrettslag på inntil kr.300,- per person i 
de to første årene etter bosetting. Månedlige utgifter til treningsstudio, skibakke, svømming, og så 
videre betales av hver enkelt medlem. Konkrete aktiviteter for barn i regi av lag/foreninger kan 
dekkes med inntil kr. 2.000,- etter søknad. Utgifter til dette må dokumenteres. 

6 Tillegg til introduksjonsstønaden 

Flyktninger over 18 år og med behov for grunnleggende kvalifisering, som blir bosatt i Dyrøy 
kommune, har rett og plikt til Introduksjonsprogram. Introduksjonsstønaden utgjør 2G for deltakere 
over 25 år, og 2/3 av 2G for deltakere under 25 år. 
 
Deltakere under 25 år som ikke blir bosatt sammen med sine foreldre, mottar full 
introduksjonsstønad.  
 
Introduksjonsprogrammet skal i utgangspunktet vare i 2 år, i særskilte tilfeller i 3 år. Programmet 
skal være på full tid og fullt arbeidsår. For deltakere med mange barn, eller deltakere som bor langt 
unna skolen, kan utgifter til barnetilsyn og transport bli svært kostbare. 
 
Dersom en ikke følger undervisningen og ikke er på praksisplassen når hun/han skal, medfører det 
trekk i stønaden. 

6.1 Barnetilsyn 

I hht. Introduksjonsloven skal kommunen tilrettelegge for barnetilsyn for deltakere i 
introduksjonsprogrammet. Dette fordi deltakerne er pålagt å delta i programmet. 
I forbindelse med bosetting av barnefamilier melder Tjeneste for integrering fra om behov for 
barnehageplass.  
For deltakere i introduksjonsprogrammet dekkes utgifter til barnehage. Utbetaling skjer direkte til 
kommunekassen. Kost dekkes ikke. 
I de tilfeller når enslige forsørgere har krav på statlige ytelser til utgifter av barnehage/SFO, vil 
denne bestemmelsen gjelde inntil vedkommende får innvilget slik ytelse. 

6.2 SFO 

For deltakere i introduksjonsprogrammet som har barn i 1. -4. klasse, gis det et tilskudd til SFO-plass 
inntil 10 timer per uke, første bosettingsår i kommunen. Dersom deltakeren i programmet ønsker å 
benytte plassen utover dette, skal han/hun dekke dette selv. Utbetaling skjer direkte til 
kommunekassen. 
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6.3 Reisestøtte 

For deltakere som bor mer enn 4 km fra skolen/praksisstedet gis reisestøtte etter samme regler 
som for elever i grunnskolen. 
Transport ytes også for deltakere som bor mer enn 2 km fra skolen for deltaker som skal bringe 
barn til barnehage, eller skole t.o.m 1.klasse. Her gis det bare støtte til en voksen. 

7 Sekundærbosetting 

Dersom flyktninger (omfattet av integreringstilskuddsordningen) fra andre kommuner flytter til 
Dyrøy, skal det skje etter avtale med fraflyttingskommunen. Videre skal det være i tråd med et ev. 
kvalifiseringsløp, eller være en rimelig forklaring på flyttingen. 
Flyktninger som sekundærbosettes må selv finne bolig. Det ytes ikke hjelp til etablering. 
Dersom botiden etter førstegangs bosetting er under 2 år, kan det vurderes om vedkommende skal 
få delta i Introduksjonsprogram. 
Det ytes ingen hjelp til flyktninger som velger å avbryte Introduksjonsprogrammet  
(jfr. Introduksjonsloven). 
Ved flytting fra Dyrøy, ytes det ingen hjelp i forbindelse med flyttingen. 

8 Etablering av familiegjenforente 

Ved etablering av familegjenforente tas det utgangspunkt i herboendes situasjon. 
Alle ordninger som er presentert i dette kapitlet gjelder  

 personer som blir familiegjenforent med person som deltar i Introduksjonsprogram  

 som blir familiegjenforent med person som har en botid på mindre enn fem år i Norge  

(altså personer som utløser integreringstilskudd) 

 den familiegjenforente selv har rett og plikt til Introduksjonsprogram 

 mindreårige som blir familiegjenforent med personer i kategorien(e) over 

Generelt 
Etablering for familiegjenforente består av klær/utstyr til barn. Videre består etableringen av et 
kontantbeløp som blir beregnet ut fra familiens størrelse etter familiegjenforening. Det gjøres 
fratrekk for allerede utbetalt kontantbeløp til herboende (jfr. pkt 1.4.3) 

8.1 Standardpakke – hvitevarer 

Det kjøpes ikke inn hvitevarer i forbindelse med familiegjenforening 

8.2 Startpakke –utsyr 

Ved familiegjenforening kjøpes det inn sengetøypakke/håndklær 

8.3 Møbler /innbo 

Det kjøpes ikke inn innbo i forbindelse med familiegjenforening, ut over seng til barn. 

8.4 Klær 

Til voksne gis det et tilskudd til kr. 3.000 til klær.  
Barn og unge mottar egen etableringspakke, jfr. kap 3.0   

8.5 Kontantbeløp 

Ved bosetting betales et kontantbeløp til den enkelte husstand. Dette skal være tilstrekkelig til å 
kjøpe inn det man trenger av ytterligere utstyr og møbler den første tiden. 
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8.5.1 Satser for kontantbeløp 

 Den gjenforente mottar 

Ektefelle 7.000 

  

Pr barn – de to første barna 3.000 

Pr barn – fra tredje barn og videre 2.000 
 

8.6 Ventestønad for familiegjenforente 

For familiegjenforente som har rett og plikt til introduksjonsprogram, er det en målsetting at alle 
skal komme i gang med programmet så snart som mulig etter bosetting. I ventetid fram til oppstart 
av introduksjonsprogram, utbetales det ventestønad etter samme regler som for andre nybosatte 
flyktninger, jfr. kap. 1.6 i disse retningslinjene. 
 
Ventestønad utbetales fra bosetting og fram til første utbetaling av introduksjonsstønad 

9 Utdanningsstøtte 

Elever i eksamensrettet grunnskole for voksne kan motta introduksjonsstønad dersom dette ligger 
innenfor de to årene elevene ellers ville delta på introduksjonsprogram.  
 
Elever i eksamensrettet grunnskole for voksne har etter dette rett til stipend og lån fra Statens 
lånekasse.  
 
Elever med opphold på humanitært grunnlag kan få utdanningsstipend fra Lånekassen, mens 
overføringsflyktninger og flyktninger med asyl i Norge kan få flyktningstipend.   
 
Elever med opphold på humanitært grunnlag kan få et kommunalt stipend på differansen mellom 
utdanningsstipend og flyktningstipend. Det søkes om stipend og lån fra Statens lånekasse på vanlig 
måte, samtidig som det søkes om kommunalt stipend. Deltakeren vil få et vedtak om at det 
kommunale stipendet dekker differansen mellom utdanningsstipend og flyktningstipend. Dette 
utbetales til Statens lånekasse for utdanning når eleven har fullført grunnskolen. Dersom eleven 
ikke fullfører grunnskolen, vil han/hun selv være ansvarlig for å tilbakebetale det de har fått for mye 
fra Statens lånekasse. 
 
Personer som mottar stipend har ikke rett til økonomisk sosialhjelp. 

10 Klagebehandling 

Vedtak som blir fattet i henhold til retningslinjer for bosetting og etablering av flyktninger Dyrøy 
kommune, kan påklages. 
Klagefristen er tre uker etter at vedkommende har mottatt melding om vedtak. Klagen rettes til 
Dyrøy kommune, Tjeneste for integrering, som vil behandle klagen. Kommunen skal etter klagen er 
mottatt, gjennomgå saken på nytt og foreta undersøkelser som klager gir grunn til. Kommunen kan 
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Fastholdes vedtaket, sendes 
klagen videre til formannskapet i kommunen for endelig avgjørelse. 
 
I tillegg til at Tjeneste for integrering gir opplysninger om klageadgangen kan de være behjelpelig 
med selve klagen, og sende den videre til formannskapet for videre behandling 
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Vedlegg 

 Barnehagepakke/1.klasse-pakke 

 Skolepakke, 2.- 4. klasse 

 Skolepakke, 5.-10. klasse 

 Startpakke, kjøkken 

 Møbler/hvitevarer standard enslige 

 Møbler/hvitevarer standard familie 
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BARNEHAGEPAKKE/SKOLEPAKKE, 1. KLASSE 

Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 
 

Vinterjakke  Joggesko  
Vinterdress  Innesko/joggesko  

Hansker/votter  Vintersko, alt. cherroks  
Lue  Støvler/cherroks  

Halskrave/skjerf    

Ull- eller fleecegenser  Matboks  
Ull- eller fleecebukse  Termosflaske  

Ullsokker, 2 par  Svømmetøy  
Regntøy /regnvotter  Ryggsekk  

Joggedress  Pennal  

Strømpebukser, 2 par  Refleksvest  
Sokker, 2 par    

Undertøy: underskjorte 
                     T-skjorte 
                     Truse 
(det kjøpes inn 2 av hver) 

 Tegnesaker  

Bukser, 2 par    
Innegenser    
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Skolepakke, 2.- klasse til 4. klasse 

 

Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 
 

Vinterjakke  Joggesko  
Vinterdress  Innesko/joggesko  

Hansker/votter  Vintersko, alt. cherroks  
Lue  Støvler/cherroks  

Halskrave/skjerf    

Ull- eller fleecegenser  Matboks  
Ull- eller fleecebukse  Termosflaske  

Ullsokker, 2 par  Svømmetøy  
Regntøy   Ryggsekk  

Joggedress  Pennal  

Strømpebukser, 2 par  Refleksvest  
Sokker, 2 par    

Undertøy: underskjorte 
                     T-skjorte 
                     Truse 
(det kjøpes inn 2 av hver) 

   

Bukser, 2 par     
Innegenser    
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
 

 

 

  

-�114�-



12 

Skolepakke, 5. klasse til 10. klasse 

 
Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 

 
Vinterjakke  Joggesko  

Overtrekksbukse  Innesko/joggesko  

Hansker/votter  Vintersko  
Lue  Støvler  

Halskrave/skjerf    
Ull- eller fleecegenser  Matboks  

Stillongs  Termosflaske  

Ullsokker, 2 par  Ryggsekk  
Regntøy   Pennal  

Bukser, 2 par  Refleksvest  
Innegenser    

Sokker, 2 par    
Undertøy: underskjorte 
                     T-skjorte 
                     Truse 
(det kjøpes inn 2 av hver) 

   

 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Startpakke kjøkken 

 
Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 

 
3 stk Kasseroller  Oppvaskmiddel  

1 stk Stekepanne  Oppvaskbørste  

*Asjett   Grønnsåpe  
*Kopp/krus  Bøtte  

*Middags tallerken  Nal  
*Suppe tallerken  Gulvklut  

*Bestikk, kniv/gaffel/skje  Oppvask kluter  

*Glass  Vaskepulver (Klesvask)  
Div. stekespade, øse osv.  Støvsuger  

Brødkniv  Postkasse  
Grytevott    

Ildfastform    
Skjærebrett    
* En til hvert familiemedlem 
 
TILLEGG FOR OVERFØRINGSFLYKTNINGER 

*Dyne og pute sett  *Dyne og pute trekk  

*Laken    
*  En til hvert familiemedlem 
 
Målet med denne pakken er at de skal ha nødvendig utstyr for å lage seg mat og utføre nødvendig 
renhold de første dagene.  
Pakkens totale kostnad ca 2000-2500,- som trekkes fra kontantbeløpet. 
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Møbler/hvitevarer standard enslige 

 
Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 

 

Sofa 3-seter eller 2+2  Komfyr  

Sofabord  Vaskemaskin  
Tv-bord  Lite kjøleskap m/fryser  

Kjøkken bord m/stoler  TV – flatpanel ca. 32-40"  
Enkel seng  TV antenne/dekoder  

Bærbar PC (verdi inntil 5.000)    
 
Møbler, hvitevarer, PC og tv er kommunens eiendom i 3 år. 
 
 
 
 
 
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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Møbler/hvitevarer standard familie 

 
Pakken gjelder 
 
 ___________________________________________________  f. __________________________  
Navn 
 
 ________________________________________________________________________________  
Adresse 

 
Sofa 2+3 eller 3+3 seter  Komfyr  

Sofabord  Vaskemaskin  

Tv-bord  Stort kjøleskap m/fryser   
Kjøkken bord m/stoler  TV flatpanel ca. 32-40"  

*Enkel seng til barna,          
ev. køyeseng 

 TV antenne/dekoder  

Dobbel seng eller 
enkelseng til enslig forelder 

 Bærbar PC til voksne i 
introduksjonsprogram 

 

*  En til hvert barn ev. køyeseng 
 
Møbler, hvitevarer, PCer og tv er kommunens eiendom i 3 år. 
 
 
 
 
 
Pakken er utlevert: _________________________ 
 
 
Mottatt: _________________________________________________________ 
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