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Velkommen til Dyrøy barnehage - trivsel og utvikling for liten og 
stor.  

Vi ønsker ”gamle og nye” velkommen til et nytt barnehageår.   
 
Dyrøy barnehage skal være et sted hvor barna møter trygghet, utfordringer, venner, 
humor og lek.  Et sted der de i samarbeid mellom barnehage og hjem får mulighet til 
å utvikle seg som sosialt godt fungerende mennesker. Vi ønsker å være en 
barnehage der dere som foreldre skal være trygge på at barna har det godt. 
Barnehagen har i år 44 barn (med noen variabler i løpet av året)  og 11 ansatte.  
 
Informasjon om barnehagen finner dere på Dyrøy kommunes hjemmeside. Der ligger 
vedtektene, åpningstider, årsplan, foreldrebetaling og informasjon om barnehagen.   
Til daglig bruker vi MyKid som er en kommunikasjonsportal, mellom barnehage – 
hjem. Her finner dere månedsplan, info om møter og referat, dere kan gi og motta 
beskjeder og melde om fravær. 
 
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan. I følge rammeplanen har den flere 
funksjoner.  Den skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre 
virksomheten i en bevisst og uttalt retning.  Den skal også være et utgangspunkt for 
foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Videre er den et 
grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, og skal gi informasjon om 
barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens 
samarbeidspartner og andre interesserte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ønsker alle et flott barnehageår ved Dyrøy Barnehage  
Nina Bolle, styrer 

Tlf: 92 21 20 53/ 915 73 209 
e-post: nina.bolle@dyroy.kommune.no 

 
   
  

5

mailto:nina.bolle@dyroy.kommune.no


3 

BARNEHAGENS FORMÅL OG INNHOLD 
 
Barnehagens drift reguleres av en rekke lover og forskrifter, og den viktigste er “Lov 
om barnehager, og “Rammeplanen” som er en forskrift til loven.  Lovens § 1 og § 2 er 
spesielt viktig for vårt arbeid. 
 
Barnehagelov 
§ 1.Formål 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare 
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og 
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende 
og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 
Som bakgrunn for vårt arbeid i barnehagen ligger barnehageloven, rammeplanen og 
til enhver tid gjeldene lover og forskrifter 
 
§ 2. Barnehagens innhold 
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser 
og aktiviteter. 
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og 
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barnas egen kulturskaping og 
bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi 
utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å 
utjevne sosiale forskjeller. for barnehagens innhold og oppgaver. 
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 
Med utgangspunkt I rammeplanen for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver 
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 
 
Barnehageloven finner dere her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 
Rammeplanen finner dere i sin helhet her: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487 
 
 
 
 
 
 

6

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487


4 

 
Pedagogisk plattform 
 
Ha en reflektert holdning: 

 Vær oppmerksom på hvordan du selv opptrer, tenk over hva du sier 
 Vise åpenhet 
 Vær i faglig utvikling og hold deg oppdatert 
 Være bevisst hvordan vi kommuniserer oss imellom og med barna 
 Veilede hverandre, tørre å si ifra til hverandre 

 
Hyggelige måltider: 

 Ansatte skal være bevisst egen rolle ved bordet 
 Sitte og snakke rolig 
 Sende istedenfor å strekke oss 
 Rose og støtte mestring 
 Bruke benevnelsen på det som står på bordet. Ikke bruke ord som «sånn» eller 

«den» 
 
Vise anerkjennelse: 

 Gi øyekontakt 
 Gi bekreftelse på henvendelser 
 Sette seg ned i barnets høyde 
 Se barna og enkeltbarnet 
 Vise at man bryr seg 
 Ha positive samtaler 
 Ha en hyggelig tone 
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BEMANNING OG BARNEGRUPPENE pr 7.12.17 
 
Barn og ansatte på avdeling Slottet 21 barn Tlf: 47 97 45 31    
email: slottet@dyroy.kommune.no 
 
Siv Zakariassen 100 % pedagogisk leder 
Eva- Liz Aandal 100% barne- og ungdomsarbeider 
Kate Nergård 100% assistent 
Marit Espejord 100% barne- og ungdomsarbeider 
 

 
  

 
Barn og ansatte på avdeling Smørøyet 14 barn Tlf: 47 97 45 33                 
email: smoroyet@dyroy.kommune.no 
 
Eldbjørg Henriksen 100% pedagogisk leder 
Vera Torsteinsen 100% barne- og ungdomsarbeider 
Ann-Heidi Rikardsen 100% barne- og ungdomsarbeider 
Vilde Nordahl lærling  
Vanja Jakobsen 100% barne- og ungdomsarbeider 
 

 
 
Barn og ansatte på avdeling Smule 9 barn Tlf: 47 97 45 32                          
email: smule@dyroy.kommune.no 
 
Gunlaug Dalgård 100% pedagogisk leder 
Jane Nordahl 80% barnepleier 
Wanja Lyså 40% barnepleier  
Katrine Johansen   100% assistent (til 31.12.17)           

 
Tilkallingsvikarer tilgjengelig på alle avdelingene:  
Line Merethe Olsen 
Håkon Hansen 
Ninni Estensen 
Linda Lyså 
Matilde Røtnes 
Marthe Wilhelmsen 
 

 
 
Det vil alltid kunne bli endringer i personalsammensetningen i løpet av et år. Det ser 
det ut til at det også blir i år etter jul. Men det vil dreie seg om noen små endringer – 
ikke store rokkeringer av personal. 
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Dagsrytmen:  
For at barna skal oppleve trivsel og trygghet i sitt daglige miljø, mener vi 
at dagen må være organisert slik at barna kan etablerer forventninger til 
hva som skal skje. 
Dagen må ha struktur som barna kan kjenne igjen fra dag til dag, med 
oppdeling av både ro og aktivitet. Med voksenstyrte aktiviteter, men også 
tid til å leke fritt. - Veksling og gjentakelser. 
 
07.00    Barnehagen åpner 
07.00- 08.45   Frilek 
09.00- 10.00  Samling og tilrettelagte aktiviteter 
09.30-   1.måltid  
10.30- 1230   Påkledning og utelek    
13.00-    2.måltid 
14.00-15.00  Hvilestund, samling og tilrettelagt aktivitet 
15.00-16.30   Frilek inne/ute 
16.30    Barnehagen stenger, alle barn skal være hentet innen da 

Diverse informasjon 

BRINGING OG HENTING: 
 
Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate barnet før den/de har vært i 
kontakt med personalet/ snakker med personal ved levering og henting. Gir oss 
informasjon som er viktig for barnets hverdag. Personalet er imøtekommende og gir 
dere nødvendig info om barnets dag i barnehagen. Beskjeder vedr. barnet 
overbringes her. Hvis du/dere har saker som tar lengre tid, eller er av slik art at andre 
ikke kan høre, be oss om et møte slik at man ikke står over hodet på barnet eller 
andre barn og foreldre. 
 
Noen ganger bobler barna over av glede over å gå i barnehagen. Andre ganger har 
de ikke lyst i det hele tatt å gå i barnehagen. Begge delene er helt normalt. De 
dagene barnet har lyst, er avskjeden enkel og positiv. De dagene de ikke vil, er det 
viktig at dere som foreldre fremdeles er positiv og gjør avskjeden kort, selv om barnet 
gråter. Erfaringsmessig vil de fleste roe seg ned etter noen minutter, og de får en fin 
dag sammen med vennene sine. For at en som forelder skal ha en god dag kan en 
litt vanskelig morgen i avlevering skape en dårlig dag. Ring oss litt etter levering for å 
spørre om det går bra med barnet heller enn å bli sittende hele dagen å tenke på det.  
 
For at vi skal kunne planlegge dagen bedre, vil vi gjerne ha beskjed før 08.30 hvis 
barnet ikke kommer i barnehagen. Skal andre enn de som har daglig omsorg hente 
barnet, skal barnehagen ha beskjed. 
Ved sykefravær og annet fravær skal de foresatte gi beskjed til barnehagen 
tidligst mulig, på den måten vil vi kunne spare en del vikarutgifter hvis det er mulig. 
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Når det gjelder henting kan det være greit å høre om barnet har noe å rydde før det 
drar.  På den måten får en inn en god rutine med at en bør rydde opp det en holder 
på med.   
OBS OBS!! Ungene skal ikke gå ut porten før dere foreldre er klar for å forlate.  
Dette da vi ønsker å bidra til at det ikke skjer ulykker ute på parkeringsplassen vår. 
Det har ved flere tilfeller oppstått nesten-ulykker og det er dette vi ønsker å unngå 
ved å ikke tillate det.  
Vær vennlig å ikke la bilene stå på tomgang utenfor barnehagen. 

MÅLTIDENE: 
Det serveres 2 måltider i barnehagen.   
1. måltid spiser vi fra kl 09.30 og litt ulikt fra avdeling til avdeling.   
2. måltid spiser vi ca kl 13.00.  Det varierer litt fra avdeling til avdeling.   
Begge måltidene er brød/knekkebrødmåltider.  Det hender også vi lager varm mat.  
Vi gir tilbud om frukt/grønnsaker på ettermiddagen. Vi følger BRA MAT fra 
helsedirektoratet. 
 
De som velger å ikke benytte seg av mattilbudet barnehagen gir, må ta med 
matpakke, man kan likevel få tilbud om frukt og melk mot redusert betaling. 
 
Det tas hensyn til barn med spesielle behov som allergi, cøliaki o.l der det er 
dokumentert av lege. 
 
  

SYNLIGGJØRING OG DOKUMENTASJON AV DET VI GJØR I 
BARNEHAGEN: 
I tillegg til årsplanen vil hver avdeling lage månedsplaner på 
MyKid. Det vil gi alle en god oversikt over hva som skal skje på 
avdelinga og gjøre det lettere å følge med. 
Vi vil jobbe med forskjellige tema gjennom året og det vil 
variere litt fra avdeling til avdeling. Det vil variere mellom arbeid 
i små grupper/store grupper og arbeid avdelingsvis/på tvers av 
avdelingene. Videre vil ikke alle kunne være med på alt, men 
alle skal få være med på noe. Barnehagen jobber med å 
utarbeide en progresjonstrapp for å vise at det skal være en naturlig progresjon i det 
en opplever i barnehagehverdagen. 
 
Refleksjon foregår uformelt daglig på hver avdeling. Formelt på avdelingsmøter, leder 
møter, ressursteam med PPT, personalmøter og planleggingsdager. 

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: 
Elvetun skole og SFO, Sjøvegan videregående skole, helsestasjon/helsesøster, 
PPT, Barneverntjenesten, BUP, Tverrfaglig forum og NAV. 
Barnehagen tar også imot studenter og praksiselever.  
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SAMARBEID BARNEHAGE – HJEM 
Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og barnehage er viktig for det enkelte 
barnets trivsel, utvikling og læring. Den daglige kontakten mellom barnehagen og 
foreldre gir mulighet til dialog og gjensidig informasjonsutveksling og er viktig for 
samarbeidet.  Vi prøver derfor å være tilstede i bringe- og hentesituasjonen. 
 
I tillegg til den daglige kontakten har vi foreldresamtaler en gang i året.  Dersom det 
skulle være ønske om en samtale, enten fra dere foreldre eller ønske fra oss i 
barnehagen avtaler vi flere etter behov.  
 
I Dyrøy barnehage bruker vi observasjonsmaterialet ”Alle med”.  Det er tenkt å være 
et hjelpemiddel som personalet i barnehagen benytter seg av for å få en oversikt og 
for å bli mer bevisst på viktige steg i barnets utvikling. Vi bruker også «TRAS» (tidlig 
registrering av språkutvikling) som er et verktøy for observasjon av barnets 
språkutvikling ved behov. Dette gir oss en bedre mulighet til å identifisere de som har 
utfordringer, og en mulighet til å iverksette tiltak på et tidligst mulig tidspunkt.  
Dette danner også utgangspunktet for foreldresamtalen. 
 
Det er også viktig å ha fokus på det formelle foreldresamarbeidet og på 
foreldremedvirkning.  Dere har en unik mulighet til å være med å påvirke 
barnehagehverdagen, og det er viktig at dere bruker den. Dette kan skje gjennom 
foreldrerådet eller samarbeidsutvalget. Se for øvrig siste side i årsplanen. 
Målet vårt er å gjennomføre to foreldremøter, et om høsten og et om våren. 
Høstmøtet blir brukt til å presentere tanker og planer for året. Møtet om våren kan 
være et temamøte eller et evalueringsmøte. Dette for å kunne gi bedre mulighet for 
foreldrene å medvirke i barnehagens drift og planer. Her må gjerne dere foreldre 
komme med innspill på tema en ønsker på foreldremøter. 
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FØRSKOLEGRUPPA:  
Består av de som er født i 2012. Vi ønsker å gi 5-åringene ekstra 
utfordringer, spesielle opplevelser og forberede de best mulig til skolestart.  
Vi syns det er viktig å gjøre alle 5 åringene trygge på hverandre, og dermed 
skape grobunn for et godt framtidig klassemiljø.  Videre vil det å ta.  
 
På vårparten vil forberedelse til skolestart være naturlig. Det å gjøre seg 
kjent med skolebygget/SFO og ute området på skolen. Turer, evt. i lag med 
fadderklassen vil også være aktuelt spesielt på vårparten. Å kunne ta imot 
beskjeder, vente på tur og det å høre etter være viktige elementer i 
førskolegruppa. Videre vil vi se nærmere på slike ting som f. eks rett 
blyantgrep, begrepsforståelse og andre skoleforberedende aktiviteter.  Det 
vil jobbes med å stimulere barnas språklige bevissthet og det fokuseres på 
sosial kompetanse, gruppesamhørighet og forberedelser for å gjøre overgangen så 
grei som mulig. Lek vil fortsatt være hovedaktiviteten det siste året i barnehagen. Det 
vi ønsker å formidle før skolestart vil bli formidlet gjennom lekpregede aktiviteter.  
 
 
OVERGANG BARNEHAGE OG SKOLE:  
Målsetting for overgangen:  
*Barnehagen skal legge til rette for at barna skal ta avskjed med barnehagen på en 
god måte. Barna skal få glede seg over å få begynne på skolen og oppleve at det er 
sammenheng mellom barnehagen og skole.  
*Skape forventning og trygghet til skolestart gjennom aktiviteter med 1. klasse og 
ellers i småtrinn. Bli kjent med lekekamerater på småtrinn og få en viss kjennskap til 
skolehverdagen deres.  
*Skape trygghet til skolestart ved å ha egne faddere som har spesielt ansvar for å ta 
vare på «sine» fadderbarn. Dette har vært veldig populært både i skolen og 
barnehagen.  
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MUSIKKBARNEHAGE: I år er det 15 barn som går siste året i barnehagen.   
Dyrøy kulturskole gir i år tilbud om musikkbarnehage til denne gruppa. Timene vil 
foregå på Elvetun skole, tirsdager på formiddagen. Tilbudet fra kulturskolen følger 
skoleruta, og det er Åshild Cruickshank som har ansvaret.   

MÅLSETTINGER BARNEHAGEÅRET 2017/ 2018 

Viser til formålsparagrafen i barnehageloven og barnekonvensjonen som er tydelige 
på hvilket samfunnsmandat barnehagen har. Det viktigste i barnehagen er det 
enkelte barnet og gruppen sett under ett.  
 
 
Vår visjon er ”trivsel og utvikling for liten og stor”.  
 
Det er viktig for oss som jobber i barnehagen at barna trives. Barn og foreldre skal bli 
tatt godt imot og få en god start på dagen.  
Vi gjør det vi kan for å skape et miljø hvor hvert enkelt barn opplever trygghet, at de 
blir sett som enkeltindivid og samtidig som en naturlig del av barnegruppa. Hver 
enkelt av oss skal møte og bli møtt med respekt og anerkjennelse for de personene 
en er.  
Vi mener at glede og humor må være en stor del av hverdagen, for på den måten å 
skape en ramme som gir tid og rom for lek. Tydelige voksne som legger vekt på å gi 
barna gode opplevelser i hverdagen er med å skape trivsel. Det innebærer også å 
sette grenser for adferd slik at tryggheten også skapes gjennom tydelige grenser og 
rammer for hva som er akseptabel adferd.  
 
Barnehagens viktigste ressurs er personalet, og det er derfor viktig at også de 
opplever en arbeidsplass som gir trivsel og utvikling. Vi skal fortsatt ha fokus på 
voksenrollen i barnehagen.  Det er et spennende arbeid der vi skal se nærmere på 
hvordan vi kan bli mer bevisst vår rolle og gjøre barnehagehverdagen bedre for 
barna og for hverandre. Språkkommunesatsingen fortsetter og det er med på å sette 
fokus på hvordan en bruker språk i ulike sammenhenger. Lesestund, aktiv lytting, 
refleksjon i samspill med barn, tid til å tenke ilag,  
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FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG: 

For å sikre et godt samarbeid mellom barnehage og hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd  
og et samarbeidsutvalg.  
Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til alle barn i barnehagen, og styres av 
foreldrene selv. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldrene kan møtes og diskutere 
ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Foreldrerådet velger 
foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget. 
Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet.  Utvalget skal 
bestå av representanter fra foreldre/foresatte, ansatte og eier, som i vårt tilfelle er Dyrøy  
kommune. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende  
organ for alle parter som på ulike måter har ansvar for barnehagens innhold og drift. 
Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og  
andre arrangementer som kan skape kontakt mellom barnehage og hjem. Samarbeidsutvalget  
skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for  
forholdet til foreldrene.   
Det avholdes 3-4 møter i året. Alle kan komme med innspill og forslag til saker som  
samarbeidsutvalget kan jobbe med. 
For å kunne bli en best mulig barnehage trenger vi et åpent og nært samarbeid med dere 
foreldre, som er vår viktigste samarbeidspartner. Et samarbeid der både personalet, barna og 
foreldre medvirker til å få en så god barnehage som mulig.   
Dere har en unik mulighet til å være med på å påvirke barnehagehverdagen for deres barn. 
Bruk den!  Ta kontakt direkte eller via foreldrerepresentanten. 
 

VALG          

Barnehagens samarbeidsutvalg: 
Repr. fra foreldrene  1: Benedicte Jensen  
    Vara: Krister Turøy  
    2: Marte J. Wilhelmsen      
    Vara: Kine-Mari Hansen   
 Repr. fra personalet:  1:  Marit T Espejord  
    2:  Eva-Liz Aandal 

Vara: Ann-Heidi Richardsen       
Repr. fra eier:   Trine Sørensen 

Vara:  Karl-Johan Olsen        
Leder i foreldrerådet:   Marte Wilhelmsen  
Verneombud:   Marit T Espejord. 
 
 
Møteplan for samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: 
 
 Mandag 5. mars kl 1600- 1700 
 Mandag 7. mai kl 1600- 1700 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Årets gang 2017/ 2018 
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Høsthalvåret 2017 
Måned Hva skjer? Merknader 
August Barnehagen stengt mandag 18. 

Tilvenning og bli kjent med nye 
barn/voksne. Skape gode rutiner. Hvem er 
vi og hvordan er vi mot andre 

Intern Planleggingsdag 

September Meg og min familie 
Brannvernuke  
Høst 

 
 

Oktober 
 

Tegninger og historier 
 
 

November Bhg. stengt tirsdag 21. felles kursdag i 
nettverket 
Mørketidsfest 27. nov 

Forming/baking 
Julens tradisjoner 

Desember *Julegrantenning fredag 1. Foreldregløgg 
kl 1500- 1600 
*Adventstunder 
*Krybbevandring mandag 11.des i kirka for 
de to eldste kullene 
*Musikkbarnehagen besøker sykehjemmet 
med sang og musikk tirsdag 12. des 
*Foreldrefrokost og Lucia 13.des 
*Adventsgrøt tirsdag 19. des 
 

Gløgg og pepperkaker,  
Julens tradisjoner 
 
 
Grøt og vandring til 
sentrum for å se julegata.  

 
Vårhalvåret 2018 
Måned Hva skjer? Merknader 
Januar Første dag etter jul, tirsdag 2.jan 

Nyttårsball torsdag 4.jan 
Planleggingsdag 5. januar 
 

Kurs for ansatte 
 
Pynter oss har dans, godt 
å spise 

Februar Solfest mandag 1.feb 
Samefolkets dag (6. feb)  
Barnehagen bursdag mandag 12. feb 
 

 
 
Markering på dagen 
 

Mars Påskeforberedelser 
Påskefrokost torsdag 15.mars 
Siste dag før påske onsdag 28.mars  

 
 
Påskeferie 

April 
 

 
 

Mai Prøve 17.mai tog blir i tiden før 17. mai 
Planleggingsdag fredag 18. mai 
Barnehagen stengt torsdag 11.og 
mandag 21. mai 

Leker, øve å gå i tog 
Intern planleggingsdag 
Helligdager 

Juni Karneval Utkledning og skramletog 
Juli Siste dag før sommerferiestengt fredag 

13.7. 
Sommer-stengt i ukene, 
29 og 30 
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KURS OG PLANLEGGINGSDAGER 

Vi har foreløpig 5 kurs- og planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Men vi har søkt om å få 
1 til de to neste årene pga implementering av ny rammeplan. Hvis det går i orden vil det bli gitt 
raskt beskjed til foreldrene om dato. 
 
21. august 2017 
19. september 2017 
21. november2017 
NBNBNB flyttet fra 2.1 til 5. januar 2018 
18. mai 2018 
 
 
 
Dyrøy barnehage  
 
Nina Bolle
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Fra: Vaskinn Anita (Anita.Vaskinn@unn.no)
Sendt: 09.01.2018 10:06:04
Til: postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@lavangen.kommune.no; Sjøvegan Legekontor;
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; Dyrøy
kommune postmottak; postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
postmottak@berg.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no
Kopi: Lena Røsæg Olsen; Bergh Marit; Olsen Tove Anita; Bjørklund Roy Arne; Hald Magnus Poulsson

Emne: Til ordfører og rådmann: UNN HF ber om samarbeid med kommunen for å utvikle FACT 
Vedlegg: Etablering av ACT-FACT-team Prosjektbeskrivelse og gevinstrealisering
01112017.pdf;SKMBT_C20318010910060.pdf
Til ordførere og rådmenn
i våre samarbeidskommuner i Midt‐Troms
 
               
 
 
 
Informasjon om det å utvikle FACT som et nytt tjenestetilbud
 
Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak (UNN HF) har i sin langtidsplan mål om å frigjøre midler slik at det
kan utvikles et nytt tjenestetilbud for personer med alvorlig psykisk sykdom. Målgruppen vil være personer med
sammensatte vansker som trenger koordinerte tilbud fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Modellen som ønskes
brukt er Fleksible ACT - Aktivt oppsøkende behandlingsteam. Utvikling av et slikt tilbud må skje i samarbeid med
kommunene. UNN HF har laget en prosjektplan (se vedlegg) og ønsker nå å komme i dialog med kommunene for å
komme videre med dette arbeidet.
 
UNN HF har hatt kontakt med Løkta som sier de kan bidra til å samle kommunene for å se på mulighetene i Midt-
Troms. Håper dere imøtekommer dette initiativet.
 
 
Ta gjerne kontakt med meg eller seksjonsleder Tove Anita Olsen hvis dere har spørsmål.
 
 
Med vennlig hilsen
Anita

Anita Mikalsen Vaskinn Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avdelingsleder/Psykologspesialist Avdeling Sør, Psykisk helse- og rusklinikken

Mob: +47 99040654 Kontorsted: Harstad
Tlf: +47 77015900/ Internnummer: 15915

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling.

 
 
 
 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Prosjektbeskrivelse: 

Etablering av flere ACT/FACT-lignende team i UNN HF sitt 

opptaksområde 
 

Bakgrunn 
Det vises til UNN HF sin langtidsplan 2018-2021 og styresak nr. 28/2017 hvor etablering av ACT-

lignende team prioriteres (https://unn.no/Documents/Styremøter%20dokumenter/2017/28-

290317/Presseprotokoll%20%202017%2003%2028.-29.%20-%20Styremøte%20UNN.pdf).  

ACT-team eller Aktivt oppsøkende behandlingsteam, har som mål å møte behovene til 

pasienter/brukere med alvorlig psykisk lidelse med eller uten samtidig rusmiddelproblematikk og 

nedsatt funksjon på flere livsområder, der det etablerte behandlingsapparatet ikke har klart å 

etablere tilfredsstillende kontakt og behandling. Sentralt står arbeid rettet mot 

pasienter/brukere som ikke nyttiggjør seg det tradisjonelle behandlingstilbudet, eller der dette 

ikke har ønsket effekt. Endring i oppfølging vil primært være knyttet til behandlingstilnærming 

og det terapeutiske løp, men det vil i noen tilfeller også være behov for 

diagnostisk/differensialdiagnostisk arbeid og avklaring. Arbeidsformen vil være utstrakt 

ambulant virksomhet. 

ACT/ FACT – utvikling av behandlingsform internasjonalt og i Norge 

Modellen med Assertive Community Treatment (på norsk: Aktivt oppsøkende behandlingsteam, 

ACT) ble utviklet i USA på begynnelsen av 1970-tallet for å behandle personer med alvorlig 

psykisk lidelse i deres nærmiljø. I Nederland ble lignende team videreutviklet til FACT (Fleksibelt 

ACT).   

 

Hensikten med både ACT- og FACT-modellen er å gi et samlet og helhetlig behandlings- og 

oppfølgingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og med alvorlig svikt i sosial fungering 

ofte i kombinasjon med ruslidelse. Tilstanden vil i hovedsak være gjennomgripende og langvarig 

og behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til oppfølging hver 14. 

dag eller sjeldnere. Prinsippet i behandling er at oppfølging foregår der personen bor og har sitt 

nettverk – altså at behandling flyttes ut av kontor og institusjon, til brukerens hjem og nærmiljø. 

(https://rop.no/actfact/).  

Utfordringen i å tilrettelegge et godt tilbud for denne pasientgruppen har vært kjent over tid. I 

Norge viste en nasjonal kartlegging fra 2008 og evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk 

helse (1998-2008) at personer med alvorlig psykisk lidelse, ofte i kombinasjon med 

rusmiddelmisbruk, lett falt utenfor det vanlige behandlingstilbudet. Utfordringen lå blant annet i 

at flere var uten fast adresse, ikke møtte til avtaler, eller opplevde at de ikke fikk den hjelpen de 

trengte. Ett av tiltakene som ble foreslått overfor denne pasientgruppen var å prøve ut ACT-

team.  
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Arbeid etter ACT/FACT-modellen har derfor vært en nasjonal satsning over flere år. Fra 2007 og 

fram til 2012 ble det etablert 14 ACT-team i Norge. Disse ble evaluert og resultatene er gode. 

(https://rop.no/globalassets/dokumenter/sluttrapport-evaluering-act-team_.pdf) 

De siste årene er det blitt etablert ytterligere ACT og FACT-team (fleksible ACT-team) mange 

steder i landet, inkludert prosjekter med støtte fra fylkesmannen.  

ACT/FACT i UNN HF 
I UNN HF har vi kun et ACT-team som følger opp pasienter tilhørende Tromsø kommune. I 

strategisk utviklingsplan for Psykisk helse- og rusklinikken er det lagt inn en satsning på 

opprettelse av flere tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT/FACT-modellen. 

Dette for å ivareta de pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ikke nyttiggjør seg det 

tradisjonelle behandlingstilbudet. Det er videre fokusert på en bedring av pasientforløp og 

kvaliteten i tjenesten til en pasientgruppe som tradisjonelt enten ikke får et reelt 

behandlingstilbud eller som bruker deler av tjenesten relativt mye, uten at vi greier å gi dem et 

godt nok behandlingstilbud/oppnår gode resultater av behandling.  

Denne måten å jobbe på samsvarer også bra med intensjonene i samhandlingsreformen da den i 

sin form favner tjenester som i dag tilhører både spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) Sør-Troms og SPHR Ofoten har inngått 

samarbeid med kommuner i sitt opptaksområde og er i gang med prosjektarbeid for å etablere 

FACT-team. Finansiering skjer via prosjektmidler fra fylkesmannen.    

Forskjellen på ACT og FACT  
https://rop.no/globalassets/dokumenter/act-handbok_2014.pdf 

https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf 

ACT er laget for å møte behovene til psykosepasienter som det er vanskelig å få etablert kontakt 

med, psykosepasienter med mange mislykkede behandlingsopphold bak seg – ofte på tvang, 

samt unge psykosepasienter preget av positive symptomer og en kaotisk livsførsel.  ACT-

modellen er mest egnet for psykosepasienter med lavt funksjonsnivå og omfattende 

tilleggsbelastninger inkl. ruslidelser. ACT sin målgruppe er den dårligst fungerende 20 % av de 

med alvorlige psykiske lidelser.  Dette tilsvarer kun 0,1 % av den voksne befolkningen og fordrer 

derfor et relativt stort befolkningsgrunnlag for at det skal være aktuelt å etablere. 

FACT-teamene har en litt bredere pasientgruppe og skal favne de fleste personer som har en 

alvorlig psykiske lidelse, uavhengig av diagnose. Disse menneskene støter på alvorlige problemer 

på flere livsområder slik som fysisk helse, arbeidsliv, utdanning, sosial fungering og det å bygge 

og bevare personlige relasjoner. Flere har i tillegg en ruslidelse. I et FACT-team vil 20 % ha en så 

omfattende funksjonssvikt at de trenger oppfølging på samme måte som man ville gitt fra et 

ACT-team, mens 80% av pasientene vil kunne nyttegjøre seg recovery-orientert individuell case-

management som innebærer besøk 2 – 4 ganger pr. måned og bruk av teamets psykiater eller 

psykolog ved behov. Målgruppa for et FACT-team vil omfatte 0,5 - 0,65% av befolkningen over 

18 år og vil være brukere som per i dag er tenkt å skulle benytte kommunens helse- og 

omsorgstjeneste, DPS-poliklinikker, ruspoliklinikker og akuttposter. Tradisjonelt har 
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opptaksområdet til FACT-teamene vært innenfor en et mindre geografisk område enn ACT-

teamene, men dette må ofte justeres når det skal jobbes etter denne modellen i Norge.  

 

Anbefalinger fra Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse) er etablering av ACT-

team i de større byene og FACT-team i mer rurale/perifere strøk. Det er derfor vurdert at FACT-

team antageligvis er det mest hensiktsmessige når det skal etableres nye team i UNN HF. Dette 

med utgangspunkt i geografi, befolkningsgrunnlag, ressursbruk og robusthet i teamene.  

 

Hva sier forskningen om effekten av (F)ACT? 
I forskningslitteratur (bl.a Cochrane-reviews 1998/2010) og nasjonale/ internasjonale 

retningslinjer for behandling av alvorlige psykiske lidelser (bl.a schizofreni og dobbelt diagnose-

problematikk) anbefales både ACT og FACT-team. I disse behandlingsmodeller integrerer man en 

kurativ komponent (up-to-date evidensbasert psykiatrisk behandling) med rehabilitering, samt 

helhetlig ansvar for å tilby pasienten arbeidstjeneste, (IPS) og styrke pasientens evne til å utvikle 

og ivareta egenomsorg og ha ansvar for eget liv (recovery). Hvis man tilbyr (F)ACT med god 

«troskap til modellen» kan man forvente et signifikant bedre resultat sammenlignet med det 

aktuelle «treatment as usual» tilbud som de SPHR i UNN HF nå tilbyr. Det dokumenteres i 

litteraturen at man når en målgruppe som før ikke fikk optimal hjelp (casefinding), kortere og 

færre innleggelser, nedgang i voldsatferd, redusert bruk av tvangsinnleggelser (i Norge fra 11500 

til 5200 oppholdsdøgn på tvang). Det er en signifikant bedring av pasienttilfredshet og subjektiv 

opplevd livskvalitet, signifikant bedring av bo- og arbeidssituasjon, generell økt psykososialt 

funksjonsnivå, inkludert bedre styring på økonomi. Bedring somatisk status, færre psykose- og 

depressive symptomer, færre med alvorlig selvmordsrisiko, samt færre pasienter som har et 

problemfylt bruk av rusmidler.  

Tilbudet vurderes som kostnadseffektivt - særlig på grunn av reduksjon i innleggelser på sikt. Det 

er høyere tilfredshet og mindre burn-out hos behandlere. Det er mindre drop-out fra behandling 

og høyt brukertilfredshet med behandlingstilbudet. Pårørende og andre (indirekte/direkte) 

involverte som for eksempel naboer, politi og NAV, rapporterer også høy grad av tilfredshet med 

tilbudet.   

For ytterligere informasjon – se vedlegg og evaluering av ACT-team i Norge 

 https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-

Team_endelig.pdf) 

 https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/28112014%20%20Bruker%20sp%C3%B8r%20br

uker%20om%20ACT-endelig%20rapport.pdf)  

Erfaringer i Tromsø, hvor man har hatt team i 7 år, tilsier at det har gitt god effekt med tanke på 

verdigere liv for brukerne. Det har fungert som forebygging av kriser og som skadereduksjon. 

Pasientene har mindre symptomtrykk og det er vurdert redusert selvmordsrisiko.  

Brukerne opplever å kunne ta ansvar i eget liv, de har bedre kontroll over egen økonomi og får 

ytelser de har krav på. Flere er kommet ut i jobb. Når det gjelder boforhold, så bor flere i egen 

eid bolig, er på trappene til å kjøpe eller bor i bedre bolig enn tidligere. Flere har nye, positive 

relasjoner og mange gjenopptar kontakt med pårørende. Det rapporteres også om økt 
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livsmestring. Ringvirkningene rundt pasientene ses i at flere pårørende er i arbeid igjen og 

Tromsøpolitiet bekrefter en markant nedgang i antall henvendelser og straffbare forhold for 

denne pasientgruppen (i snitt 20,5 straffbare forhold/kontakt med politiet per pers i 2011, mens 

i 2016 var snittet nede i 5 per pers).  

Mål og resultat 
Effektmål  

 Målet med prosjektet er etablering av 4 (F)ACT-lignende team i tilknytning til SPHR-ene i 

UNN (Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms) 

 Bedre og tydeligere brukermedvirkning inn i pasientforløpet 

 Mer sømløst tilbud til pasientene og brukerne av spesialisthelsetjenesten/kommunale 

tjenester. Mer koordinerte tjenester og dermed bedre kvalitet i tilbudet.  

 Tettere samarbeid med kommunen vil antageligvis gi ringvirkning generelt med tanke på 

hvordan utvikler tjenestetilbudet til psykisk syke og personer med rusproblematikk 

 Vi når og kan tilby tjenester til flere av de aller sykeste og bidra til bedre 

behandlingseffekt for de som allerede er i kontakt med behandlingsapparatet. 

 Forebygge akuttinnleggelser og bruk av tvang  

 

Resultatmål  

Pasientpopulasjon 

 Økt daglig funksjonsnivå/Livsmestring 

 Mindre rus 

 Færre psykosesymptomer 

 Økt brukertilfredshet  

 Flere tilbake i arbeid 

 

Systemnivå 

 Færre innleggelser og reduksjon i liggedøgn - dermed redusert behov for sengeplasser.  

 Reduksjon av tvang 

 Mindre kriminalitet  

 Nettverk – bedre helse/fungering for pårørende  

 

Forutsetninger og rammer 

Befolkningsgrunnlag, reiseavstander og teamstørrelse 

For at teamet skal ha tilstrekkelig antall brukere må opptaksområde i tilknytning til teamet, ha 

en viss størrelse. ACT og FACT-team har tradisjonelt vært vurdert å være aktuelle i de største 

byene i Norge og i UNN HF sitt opptaksområde, er det kun Tromsø som er stor nok.  

Etter utprøving av ACT og FACT i Norge, vurderes det nå at det også i mindre opptaksområder er 

et virksomt og kostnadseffektivt tilbud. Anbefalingene nå tilsier at i opptaksområder med mer 

enn 15 000 innbyggere over 18 år, er det aktuelt å etablere slike team. Forutsetningen er dog at 
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reiseavstander bør ligge innenfor en radius på 1 time. Hvis reiseavstander er større, må det 

gjøres modifisering av arbeidsmodellene – altså (F)ACT-lignende team. Napha har utarbeidet 

konkrete anbefalinger rundt dette som tas med i det videre prosjektarbeidet. Det anbefales ikke 

team i der reiseavstander er mer enn 1,5 – 2 timer. I vårt opptaksområde skal det være mulig å 

etablere team på en slik måte at vi ikke kommer over 1,5 timer i reisetid. (se tabell 1).   

I tabell 1 vises oversikt over befolkning i de ulike kommunene gruppert etter tilknyttet til hvert 

Senter for psykisk helse og rusbehandling i UNN HF, antall potensielle brukere og mulig 

teamstørrelse med utgangspunkt i anbefalinger fra FACT-håndbok. For at teamene skal være 

robuste nok, anbefales en teamstørrelse på 7-12 behandlere. Reisetider er tatt med samme 

tabell. 

Som det framgår av tabellen, vil det være behov for om lag 29 stillinger for å dekke vårt 

opptaksområde (-dette er et noe forsiktig estimat). Det er vanlig at halvparten av stillingene 

finansieres av kommunene og halvparten finansieres av spesialisthelsetjenesten. Det vil si at 

spesialisthelsetjenesten vil måtte finansiere 14,5 stillinger. I tillegg tilkommer kontorpersonell og 

legespesialist i delstilling. Det er ikke rimelig å tenke seg team uten denne kompetansen når vi 

starter opp. Det er derfor lagt inn en noe mindre stillingsandel med annet personell og lagt 

ressurser koblet opp mot disse yrkesgruppene i budsjett. 
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Tabell 1: Befolkning i de ulike kommunene gruppert etter tilknyttet til hvert Senter for psykisk helse 

og rusbehandling i UNN HF, antall potensielle brukere og estimert teamstørrelse, samt reisetider. 

Kommuner/ 
opptaksområder 
 

Folketall 
1.1.2017 

> 18 år 

Antall brukere 
per team1 

 

Anbefalt 
ansatte 

per team 
2 

Reisetid3 
 
 

Narvik 15 097   0 

Tysfjord 1 623   1 t 29 m 4 

Lødingen 1 753   2 t 8 m 
Tjeldsund 1 039   1 t 31 m 

Evenes 1 138   54 m 

Ballangen 2 047   43 m 

SPHR Ofoten 22 697 113 8   

Harstad 19 724   0 
Kvæfjord 2 410   24 m 

Skånland 2 463   33 m 

Ibestad 1 160   1 t 26 m 

SPHR Sør-Troms 25 757 128 9   

Gratangen 906   4 m 

Lavangen 829   1t 32 m 

Bardu 3 163   1t 10 m 

Salangen 1 773   1t 14 m 
Målselv 5 401   39 m 

Sørreisa 2 731   24 m 

Dyrøy 939   52 m 

Tranøy 1 247   16 m 
Torsken 750   1 t 

Berg 755   54 m 

Lenvik 9 021   4 m 

SPHR Midt-Troms 27 515 136 9   

Tromsø 58 692    
Balsfjord 4 602    

Karlsøy 1 940    

Lyngen 2 342    
Storfjord 1 523    

SPHR Tromsø 69 099       
Balsfjord, Storfjord og 
Lyngen 8 467 42     

Kåfjord 1 774   50 m 

Skjervøy 2 335   51 m 

Nordreisa 3 862   0 m 

Kvænangen 1 014   1 t 1 m 

SPHR Nord-Troms 8 985 45 3   

Merknad: Det vurderes å legge Lødingen kommune til SPHR Sør-Troms og Gratangen kommune til SPHR 

Ofoten.  

 

 

                                                            
1 Antall brukere beregnet av 0,5 % av befolkningen. 
2 Det er beregnet 15 brukere per ansatt. Halvparten av stillingene forutsettes finansiert fra kommunene. Kontorpersonale 

og psykiater er ikke tatt med i beregning av ansatte.  
3 Avstand i km beregnet fra kommunesenter til kommunesenter i kommuner med lokalisert SPHR. Se vedlegg 2. 
4 Tysfjords østside. 
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Samarbeid med kommunene 

ACT/FACT-modellen fordrer et tett samarbeid med kommunene fordi selve prinsippet i denne 

modellen er at vi skal kunne tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de 

ordinære tjenestetilbudene. Etableringen fordrer forpliktende samarbeidsavtaler med involverte 

kommuner rundt drift og finansiering.  

Harstad kommune i samarbeid med Kvæfjord og Skånland, samt SPHR Sør-Troms har fått 

prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms til å planlegge/etablere FACT-team. Narvik kommune 

har sammen med Ballangen, Tysfjord og SPHR Ofoten fått prosjektmidler fra fylkesmannen i 

Nordland til å starte etablering av team. En forutsetning for å lykkes, er at 

prosjektorganiseringen som allerede er etablert, kobles sammen med denne satsningen i UNN 

HF.  

I Midt-Troms er det per nå mange små kommuner og relativt store reiseavstander som utfordrer 

koordinering av teamet og eventuell ressursbruk fra hver kommune. Det blir her viktig å drøfte 

etablering i samarbeid med alle kommunene samlet og i tillegg se på lokale varianter opp mot 

enkeltkommuner ut fra befolkningsgrunnlag og behov. Løkta er et interkommunalt samarbeid i 

Midt-Troms (http://www.midt-troms.no/lokta.108910.no.html) som vi nå søker samarbeid med 

for å få til en god ordning i Midt-Troms og som vi tror kan bidra til en realisering av et FACT-team 

i denne delen av opptaksområdet.  

I Tromsø er det allerede et etablert ACT-team som et samarbeid mellom SPHR Tromsø og 

Tromsø kommune. Befolkningen i Karlsøy har et lignende tilbud fra Ambulant rehabiliterings-

team, selv om dette ikke er realisert som et ACT-team med tilgjengelige ressurser fra 

kommunen. Dette er et samarbeid som eventuelt kan videreutvikles, men som ikke ligger som 

del av denne prosjektplanen. 

Befolkningen i Lyngen, Balsfjord og Storfjord har ikke tilgang på FACT- team. Til sammen har 

disse kommunene et befolkningsgrunnlag på ca 8 000 innbyggere. Dette gir færre innbyggere 

enn hva FACT team er anbefalt for. Befolkningsgrunnlaget og avstander må her vurderes opp 

mot ressursbruk både fra spesialisthelsetjenesten og kommunene. Det er i utgangspunktet ikke 

beregnet midler fra langtidsplanen til oppbygging av et team i denne delen av opptaksområdet 

og det må ses på om et eventuelt tjenestebehov kan løses på andre måter. Kommer klinikken 

etter tilbakemeldinger og nøyere vurderinger fram til at det er likevel er riktig å etablere et 

FACT-lignende team for Balsfjord, Storfjord og Lyngen, vil det vurderes om det er aktuelt å 

omdisponere stillingsressurser internt i SPHR Tromsø eller eventuelt gjennom omstilling av 

stillingsressurser fra andre deler av klinikken. Prosessen rundt et samarbeid med disse 

kommunene vil i så fall følges opp etter en slik omdisponering og omfattes ikke av denne planen.  

I denne prosjektplanen er det ressursmessig dimensjonert med tanke på etablering av FACT-

lignende team i Nord-Troms. Det må likevel jobbes ekstra med hvordan dette skal gjøres i denne 

delen av opptaksrådet, da det er utfordrende å se for seg hvordan man ressursmessig skal kunne 

etablere et robust nok team som står i forhold til befolkningsgrunnlaget (i underkant av 9000. 

Hvis Kvænangen går over til Alta, vil befolkningsgrunnlaget være på under 8000).  
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Med utgangspunkt i lite befolkningsgrunnlag i kommuner knyttet til SPHR Nord-Troms og SPHR 

Tromsø (hvis vi ser bort fra Tromsø kommune), må det ses på samhandlingspotensiale mellom 

kommuner og SPHR i UNN HF som ikke nødvendigvis følger dagens samarbeidsflater for å 

optimalisere ressursbruken. Det må også tas høyde for kommende kommunesammenslåing og 

disse som føringer for videre planlegging. Det må også gjøres ytterligere vurderinger av om 

FACT-lignende team er riktig modell for tjenestene som vi skal yte i samarbeid med disse 

kommunene eller om andre modeller må velges for disse delene av opptaksområdet. I alle deler 

av opptaksområdet må både kommune og spesialisthelsetjenesten være nøye med å koordinere 

dette tilbudet med allerede eksisterende tilbud slik at det blir oversiktlig for brukerne og for 

øvrige samarbeidsparter.   

Faglige forutsetninger 

Det tas utgangspunkt i at FACT-modellen er det som er best egnet for vår geografi og 

befolkningsgrunnlag. Det er da essensielt å rekruttere personell med kompetanse innen 

utredning og behandling for mennesker med alvorlig psykiske lidelser og ruslidelser. 

Tverrfaglighet er et viktig premiss og personlig egnethet vektlegges som særlig viktig. Dette 

tilbudet må også ses i sammenheng med det øvrige tilbudet som spesialisthelsetjenesten gir og 

fordrer en omstilling i hele tjenesten både i faglig tenkning og hvordan vi dimensjonerer våre 

andre tilbud til denne pasientgruppen.  

Kompetanse og utdanning 

Anbefalte faggrupper er legespesialist (psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin), 

psykolog/psykologspesialist, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse/rus, sosialfaglig 

kompetanse, kontorfaglig (https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf). 

 

Sammensetningen i teamet må være slik at man fyller rollene som rus-, arbeids- og 

brukerspesialister, i tillegg til det psykolog- og medisinskfaglige. Russpesialisten vil ofte være en 

ansatt med erfaring og kompetanse fra rusbehandling. Tilsvarende vil arbeidsspesialisten være 

en ansatt med særlig kompetanse på å få folk ut i ordinært arbeid. Brukerspesialisten eller 

erfaringskonsulent er en person ansatt i teamet på bakgrunn av sin egen erfaring som mottaker 

av slike eller lignende helsetjenester som teamet yter.  

 

Siden teamet skal jobbe 90 % utadrettet og ute av kontoret, vil en merkantil funksjon være viktig 

for å få dekket ACT/FACT-teamet behov for sentral kontaktfunksjon, både for eksterne parter som 

ønsker å komme i kontakt med teamet og for teamets egne ansatte.  

Det anbefales at leder i teamet har utdanning på mastergradsnivå og med innhold som er 

relevant for leders oppgaver. Leder skal ha klinisk og administrativt ansvar for teamet, 

koordinere det og gi veiledning til personalet på klinisk arbeid. Han/hun kan ikke ha ansvar for 

andre enheter enn teamet, og lederen kan ikke ha andre roller i teamet enn å være leder, men 

lederen skal også uføre klinisk arbeid på linje med de andre medlemmene i teamet. Leder må 

kjenne (F)ACT-modellen ut og inn. 
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Opplæring av hvert enkelt team: 

 For at teamet skal jobbe etter ACT/FACT-modellen er det viktig med konkret opplæring. 

Det finnes per i dag et 5 x 2 dagers kursopplegg. 

https://rop.no/opplaring/kurstilbud/invitasjon_actfactopplaring/.  Dette bør alle team-

medlemmene delta på.  

 Det vil i tillegg være viktig å ha veiledning/oppfølging fra noen som over tid har jobbet 

etter valgte modell og troskaps-målinger.  

 Opplæring av FACT-tavleledere (hvis mulig 3 per team) med vekt på arbeidsprosedyrer 

ved 

FACT-tavlen og hensiktsmessig møteteknikk som passer til FACT-tavlemøter 

 I tillegg er det anbefalt at hver yrkesgruppe får opplæring rundt tolkning av egen rolle 

innenfor FACT 

 Hospitering i allerede etablerte team 

 Det bør også legges opp til opplæring i klinisk bruk av skype, da avstander kan gi noen 

utfordringer, samt at det har vært prøvd ut med positive kliniske resultat.  

 

Ressurser 

Stillinger 

Det er planlagt opprettelse av fire team i samarbeid med kommuner i opptaksområdet til SPHR 

Nord-Troms, Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten.  Lokale tilpasninger for utforming av team må 

avklares. Dimensjonering av teamene er i saksframlegg til styresak 28/2017 angitt til 12-15 

årsverk som skal finansieres i UNN HF (med en forventning om tilsvarende for kommunene).  

Årsverk til de ulike FACT-teamene vil bli fordelt på de ulike opptaksområdene ihht 

befolkningsgrunnlag og utfordringsbildet.  Stillinger angitt i tabell 1 må bare forstås som estimat 

for å angi størrelse på teamet. For at et team skal være robust og stabilt nok, anbefales at det 

minimum 7 stillinger i hvert team. Dette må imidlertid ses opp mot god ressursutnyttelse og det 

øvrige tilbudet som finnes, samt reiseavstander, befolkningsmengde og antall kommuner i 

opptaksområdet. 

  

Transport:  

Hvert team må tilgang på biler og muligens sykler der det er aktuelt som framkomstmiddel da 

FACT-team innebærer en uttalt ambulant arbeidsform. Det anses behov for 2 biler per team (1 i 

Nord-Troms). Det må imidlertid vurderes nærmere med utgangspunkt i hva som finnes i 

kommunene og på SPHR og eventuell mulighet for sambruk.  

Behov for biler må også vurderes nærmere når lokalisering av hvert team er bestemt, reisetider 

er kartlagt og evt. tilpassede arbeidsformer innad i teamet er avklart (skype, færre tavlemøter 

der hele teamet møtes, oppfølging fra kommunalt ansatt med delvis bistand fra teamet).  

Kommunikasjon:  

Det anbefales bærbar PC og mobiltelefoner slik at reisetid også kan benyttes til kontakt med 

pasienter og samarbeidsparter. Dette er også viktig for å sikre tilgjengelighet siden teamet skal 

jobbe ambulant. Det anbefales videre å kjøpe skype-utstyr slik at behandler kan kommunisere 
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med samarbeidsparter og pasienter via bruke skype og evt avholde tavlemøter utenat alle i timet 

reiser inn til basen.   

Lokaler:  

Det må gjennom videre arbeid avklares hvor det er mest hensiktsmessig at FACT-teamet har sin 

base/lokaler som utgangspunkt for ambulant virksomhet. Det kan enten være ved SPHR eller ute 

i kommunene. Ulike forhold taler for de ulike alternativene. Kostnader med evt.leie må ses 

nærmere på når ønsket lokalisering er bestemt. 

Organisering 
Det er behov for noe tid med hensyn til avklaring av endelig organisering av videre arbeid fordi 

kommunene og brukerne/brukerorganisasjonene vil være sentrale aktører som kan ønske at 

prosjektet organiseres noe annerledes. Den nedenfor stående prosjektbeskrivelsen må således 

forstås som en tentativ plan som vil bli gjort gjenstand for noe endring/tilpasning. 

Som det fremkommer av beskrivelsen foran, er det allerede igangsatt planarbeid i tilknytning til 

tildelte prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Nordland. Organiseringen av 

videre arbeid må skje gjennom kobling av allerede etablert arbeid og satsing i regi av 

langtidsplanen i UNN HF.  

Oppdragsgiver:  

Adm. direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF  

Ledelse i berørte kommuner 

Styringsgruppe: 

Klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken 

Avdelingsleder Avdeling nord,  

Avdelingsleder Avdeling sør 

Representasjon fra kommuner i aktuelle opptaksområder (Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og 

Nord-Troms). Det vil drøftes i OSO og evt regionråd/KS m.h.t. hvordan oppnevning mest 

hensiktsmessig kan skje  

Erfaringskonsulent 

Representasjon brukerorganisasjoner 

KVALUT 

 

Prosjektleder 

Rekrutteres av klinikk. Her kan en se for seg flere tilnærminger (prosjektleder på heltid/deltid 

eller tidlig rekruttering av teamledere hvorav en går inn som prosjektleder) m.h.t. ressursinnsats 

som må avklares tidlig i det videre arbeid. 

Arbeidsgruppe(r) 

Her kan en se for seg flere mulige tilnærminger: En sentral arbeidsgruppe eller flere 

arbeidsgrupper i tilknytning til de enkelte opptaksområder. Dette forhold må avklares tidlig i det 

videre samarbeidet med kommunene. 
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Arbeidsgruppen/arbeidsgruppene vil måtte være sammensatt med: 

- Representasjon fra de ulike SPHR (Sør-Troms, Ofoten, Midt-Troms og Nord-Troms) 

- Representasjon fra kommuner i aktuelle opptaksområder 

- Representasjon fra brukerorganisasjoner 

 

Disse arbeidsgruppene må også es i sammenheng med allerede etablerte prosjekter i tilknytning 

til midler fra fylkesmannen.  

Referansegruppe 

Det etableres en referansegruppe som nyttes i forhold til drøfting og innspill ved sentrale 

milepæler for arbeidet (f.eks. i forhold til oppstart, avtalte milepæler underveis i arbeidet og 

forut for avslutning). Referansegruppen vil kunne være sammensatt av representanter for: 

- Kommuner i opptaksområdet 

- Psykisk helse og rusklinikken:  

o Rusavdelingen 

o Psykiatrisk avdeling 

o Fagutvikling, forskning og utdanning 

- Aktuelle tilgrensende somatiske avdelinger i UNN HF 

- Politi 

- Kriminalomsorg 

Prosjektplan 
Prosjektplanen tar utgangspunkt i der prosjektet står i UNN HF per nå og de signalene vi har fått 

fra kommunene så langt. Planen vil være gjenstand for revisjon når prosjektorganisasjonen er på 

plass.   

Beslutningspunkter/prosjektstyring 

Beslutningspunkter Tidspunkt Beslutningsgrunnlag 

Avklare rammer for prosjekt i 

UNN HF  

November 2017 Prosjektbeskrivelse og 

økonomi langtidsplanen 

Intensjonsavtaler med 

kommunene 

Desember 2017-januar 2018 Informasjon om FACT 

Prosjektbeskrivelse fra UNN 

Utkast intensjonsavtale 

Etablering av 

prosjektorganisasjon 

Desember 2017-januar 2018 Prosjektleder, arbeidsgrupper, 

styringsgrupper, 

referansegrupper 

Utforming av FACT-modell  

Lokal tilpasning 

April 2018 Rapporter fra arbeidsgrupper, 

prosjekt 

Samarbeidsavtaler mellom 

UNN HF og kommunene 

 

Mai 2018 Utkast samarbeidsavtale 

Team etablering Desember 2018 Samarbeidsavtale  

Evaluering av team  Høsten 2020 Fidelitymåling 
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 Evalueringsrapport 

Beslutning om videreføring  Våren 2021 Sluttrapport med 

gevinstrealisering 

Bygger på Fidelitymåling og 

evalueringsrapport høst 2020 

 

Fremdriftsplan/milepæler 

Milepæler Tidspunkt Oppgave/resultat Annet 

Arbeidsgruppe i UNN med 

representanter fra alle SPHR 

er nedsatt 

Juni 2017 

 

Jobbe med prosjektplan og bidra 

til involvering fra ledelse på 

seksjonene og kontaktetablering 

i kommunene.  

Levere 

prosjekt

plan 

1.nov 

Informasjons-/ 

Kompetansegrunnlag er 

innhentet 

Desember 2017 Aktuelle personer fra UNN HF 

deltar på seminar i regi av 

Nasjonalt kompetansesenter for 

psykisk helse (Napha) og 

Helsedirektoratet. Informerer 

kommunene om disse 

seminarene slik at det er mulig 

med deltakelse fra kommunene. 

 

Drøftet i samarbeidsforum Høsten 2017 Etablering av FACT-team drøftet i 

de fire samarbeidsforum psykisk 

helse og rus.  

 

Finansiering og 

ressursgrunnlag er avklart  

November 2017 

Vår 2018 

Beslutning i UNN HF 

Beslutning i kommunene 

 

Informasjonsarbeid 

Drøftingsmøter med 

kommunene er gjennomført 

15.januar 2018 Informasjon/drøftinger med 

kommunene fra oktober til 

januar 

Intensjonsavtaler med 

kommunene  

 

Prosjektorganisasjon er på 

plass 

31.januar 2018 Vi har en prosjektleder og 

arbeidsgrupper + 

referansegruppe er etablert  

 

Informasjon/drøfting i OSO 22. februar 2018 Informasjon om prosjektet    

Lokal tilpasning av FACT-

team. Det foreligger 

anbefaling om 

organisering/forankring av 

team, lokalisering, antall 

ansatte i det enkelte team 

etc. 

30. april 2018 Anbefalinger fra arbeidsgrupper 

med utgangspunkt i veiledere 

(norske håndbøker) og 

evalueringer som er gjort i 

Norge. Tilbakemeldinger fra 

referansegruppe 

 

Samarbeidsavtaler med 

kommunene er undertegnet 

1.juni 2018 Avtale bør gjøres på 

rådmann/ordførernivå 

 

Teamledere er ansatt 1.september 2018   
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Teamene er etablert 15. desember 2018   

Alle medarbeidere har 

gjennomført 

utdanning/opplæring FACT  

1.desember 2019 Utdanningsprogram FACT/ACT 

Veiledning  

 

 

Evaluering gjennomført  1. desember 2020 Fidelitymålinger  

 

Budsjett/økonomi 

2018 Etablering Kostnader  Merknad 

Prosjektleder  700 000 100 % i ett år 

Teamledere 900 000 4 teamledere fra august/september 

Kontorpersonell* 735 000 3 stillinger fra oktober 

Psykolog/psykologspesialist 740 000 2,5 stillinger fra september 

Overlege 500 000 1,5 stillinger (20- 40 % per team fra oktober) 

Høyskole m/videreutd 500 000 3 stillinger fra september 

Erfaringskonsultent 95 000 1 stilling (25 % per team fra november) 

Innredning 4 baser 400 000 Tenkt kontorplasser til halvparten 
+ felles møtebord 

15 mobile kontor 150 000 Anskaffe bærbar PC/docingstasjon 

Skypeutstyr (møterom 145 000 Innkjøp skypestudio per base  

16 Mobiltelefoner inkl. 
abonnement 

70 000 Innkjøp 

Biler 130 000 7 biler. Leasing i 3 måneder 

Opplæring 200 000  

Kopimaskin/skriver 10 000 Leasing 

Div drift 200 000  

Leie av lokaler   

ISF –inntekter   

Totalt 5 475 000  
*Det kan hende noen kontorressurser enten ved SPHR eller i deler av kommunen kan benyttes. Stillingene bør da benyttes 

til klinisk personell da stillingsressursene som er beregnet er noe mindre enn anbefalt.  

** Overlege lagt inn med lav stillingsprosent fordi vet at det er utfordrende med rekruttering og fordi det kan driftes faglig 

forsvarlig uten lege i full stilling. Ved god rekruttering bør det vurderes å øke denne stillingsprosenten.  

 

 

2019 Drift av team Kostnader  Merknad 

Prosjektleder  175 000 50 % i halvt år 

Teamledere 2 800 000 4 stillinger  

Kontorpersonell* 1 650 000 3 stillinger  

Psykolog/psykologspesialist 2 220 000 2,5 stillinger  

Overlege** 2 000 000 1,5 stillinger (20 - 50  % per team)  

Høyskole m/videreutd 2 000 000 3 stillinger  

Erfaringskonsultent 560 000 1 stillinger (25 % per team) 

Tariffestede tillegg 
turnusarbeid 

  

Leasing bil 504 000 7 biler Årspris leasing per bil 72 000 

Drift bil   

Årlige kostnader mobilt kontor 120 000 Leasing og drift (Cisco) 

Telefoni  Mobiltelefonabonnement til alle ansatte 

Kopimaskin/skriver   
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Husleie   

Kurs/opplæring   

Div drift    

ISF-inntekter   

Totalt   
*Det kan hende noen kontorressurser enten ved SPHR eller i deler av kommunen kan benyttes. Stillingene bør da benyttes 

til klinisk personell da stillingsressursene som er beregnet er noe mindre enn anbefalt.  

** Overlege lagt inn med lav stillingsprosent fordi vet at det er utfordrende med rekruttering og fordi det kan driftes faglig 

forsvarlig uten lege i full stilling. Ved god rekruttering bør det vurderes å øke denne stillingsprosenten.  

 

Driftsbudsjett for 2019 vil utarbeides i samarbeid med kommunene. De ulike teamene som 

tidligere er etablert i Norge har ulike modeller for drift av teamene og fordeling av 

driftskostnader (for eksempel 60/40 eller 50/50). Utgifter vil også avhenge av valgt lokalisering, 

kjøreavstander og hvor mye en har behov for tilpasning av modellen. 

Eierskap og deltakelse fra både helseforetaket og kommunene er en forutsetning for 

behandlingsmodellen. Det er viktig med en god forankring i både UNN HF og i kommunene og at 

det er gjennomført gode drøftinger og laget avtaler med utgangspunkt i de norske veilederne og 

evalueringer som er gjort at de norske teamene.  

I etablering av team er det viktig å få ansatt dedikerte fagpersoner og at teamsammensetningen 

blir tverrfaglig. Det er videre avgjørende å få på plass opplæring og gjennomføre 

troskapsmålinger slik at vi sikrer at vi reelt sett etablerer et nytt type tilbud.  

Det vil bli søkt etablering  av samarbeid med KVALUT rundt det videre arbeidet med 

risikoanalyse.  

Gevinstrealiseringsplan 

Gevinstbeskrivelse og gevinstområder 

Etablering av FACT-lignende team vil gi gevinst både i UNN HF, for kommunene, pasienten og i 

noen grad i øvrige deler av samfunnet. Den viktigste gevinsten er at vi kan greie å gi et kvalitativt 

bedre tilbud med dokumentert effekt til en sårbar pasientgruppe. 

System Gevinst/nytte  Gevinstområder/hvor 

oppstår gevinsten 

Ressursgevinst/ 

økonomi 

Samfunnet Mindre vold, mindre kriminalitet, 

bedre helse/fungering hos pårørende, 

flere tilbake i arbeid 

Politi 

Pårørende 

Samfunnet 

 

 

 

 

Samlet 

3 - 7 %* 

kostnads-

reduksjon for 

tjenesten som 

UNN HF Et kvalitativt bedre tilbud til en sårbar 

pasientgruppe.  

Kortere og færre innleggelser 

Mindre bruk av tvang 

Høyere jobbtilfredshet blant ansatte 

og lettere tilgang til kompetanse som 

finnes i kommunene. 

Psykisk helse- og 

rusklinikken 

Ansatte  
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Kommunene Riktigere ytelser NAV og større 

skatteinntekter (- flere brukere og 

pårørende kommer seg i jobb), bedre 

koordinering som gir mindre sløs 

(unngår samtidige ikke målrettet 

innsats), potensielt færre innleggelser 

KAD/rehab., lettere tilgang til 

kompetanse som finnes i 

spesialisthelsetjenesten, høyere 

jobbtilfredshet blant ansatte.  

NAV 

Psykiatritjenesten 

Sengeposter 

Kommunalt ansatte 

ytes til denne 

pasientgruppen 

 

Pasient Symptomreduksjon, færre med 

alvorlig selvmordsrisiko, økt 

psykososialt funksjonsnivå og 

livsmestring, mindre rus, økt 

brukertilfredshet. 

Helsegevinst for de 

alvorligst psykisk 

syke pasientene 

 

* Prosentangivelse er estimat basert på forskning fra Nederland og er ikke direkte sammenlignbar. Den største effekten vil trolig ses i 

kommunene. 

Gevinstansvarlig 

Klinikksjef, Avdelingsledere og ansvarlige i kommunene. Endelig plan med navngitte personer 

utarbeides når samarbeidsavtale med kommunene er underskrevet.  

Tidsplan 

Dette er en pasientgruppe som har alvorlige vansker. Det kan derfor ta noe tid å ta ut gevinst. 

Fra tidligere undersøkelser/evalueringer som er gjort, kan det forventetes en økning i liggedøgn 

det første året fordi man kommer i kontakt med pasienter som ikke har hatt et reelt helsetilbud 

og som er i behov av tett oppfølging og de rammene som en innleggelse kan gi. Sammenlignes 

perioden 2 år før inntak med perioden 2 år etter inntak i ACT-team ses en nedgang i antall 

innleggelser, antall liggedøgn og gjennomsnittlig antall liggedøgn.  

Ut fra forskningen som er gjort, er det grunnlag for å forvente at kostnader for tjenestene 

generelt (både kommune/spesialisthelsetjeneste) til denne pasientgruppen vil gå ned etter 1-2 

år etter at teamet er ordentlig etablert.  

Dokumentasjon/indikator 

Det er godt dokumentert at behandlingstilnærmingen gir gode resultater 

(https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-

Team_endelig.pdf). En av de viktigste indikatorene på effekt som gjør at man kan forvente 

gevinst, er å måle troskap til modellen (Fidelity). Dette er innbakt som del av metoden og vi vil 

be om bistand fra Napha til å ta i bruk dette og evaluere teamene. Ellers vil det bli viktig å ta ut 

data på liggedøgn, bruk av tvang og rapportering fra brukerne med blant annet fokus må 

symptom(reduksjon) og livsmestring/daglig fungering. Kommunene vil likeså kunne ta ut data fra 

sine registreringssystemer og det vil være aktuelt å ha dialog med politiet for å få data fra dem.  
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Tiltak for å oppnå gevinstrealisering 

 Godt forarbeid sammen med kommunene. 

 Opplæring, veiledning og fidelitymålinger for å sikre troskap til behandlingsmodellen. 

Risiko 

Foreløpig risikovurdering ses i tabellen under. Det vil bli tatt kontakt med KVALUT for videre arbeid 

med risikoanalyse. Kommunene må også delta aktivt i dette arbeidet.  

Risikofaktor Konsekvens Risikoreduserende tiltak 

Manglende 

samarbeidsavtaler med 

kommune om 

etablering 

Ikke aktuelt å etablere FACT Aktiv jobbing med informasjon om 

FACT 

Samarbeid med kommunene om 

hvordan etablering kan foregå 

For lite ressurser satt 

av til teametablering 

Greier ikke etablere riktig 

arbeidsmodell 

 

Oppløsning av team 

Gode planer (store nok team, riktig 

utstyr, tid til opplæring) 

Oppfølging av hvert enkelt team 

Nøye rekruttering av teamleder  

Manglende 

målgruppeavgrensning 

Bør starte litt smalt og 

deretter utvide 

Utfordring i samarbeid med andre 

Får ikke etablert riktig 

behandlingsmodell 

Tydelige planer 

Koordinering/nettverk mellom 

teamledere 

Vansker i rekruttering 

Spesielt legespes, men 

muligens også 

psykologspesialist og 

erfaringskonsultent 

Greier ikke gi helhetlig spesialisert 

tilbud slik teamet er tenkt å kunne gi 

Lage avtale om fleksibel bruk av 

ressurser fra SPHR – for eksempel 

prosentstillinger som kan brukes i 

teamene 

Manglende troskap til 

modellen 

Ender opp med «treamtment as 

usual» bare organisert i nytt team  

Opplæring 

Fidelity-målinger  

Etablere samarbeid med Napha 
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Vedlegg 1 

(F)ACT Forskningsstøtte  

Oppummering: 
I forskningslitteratur (bl.a Cochrane-reviews 1998/2010) og nasjonale/ internasjonale retningslinjer 

for behandling av alvorlige psykiske lidelser (bl.a schizofreni og dobbelt diagnose-problematikk) 

anbefales både ACT og FACT-team. I disse behandlingsmodeller integrerer man en kurativ 

komponent (up-to-date evidensbasert psykiatrisk behandling) med rehabilitering, samt helhetlig 

ansvar for å tilby pasienten arbeidstjeneste, (IPS) og styrke pasientens evne til å utvikle og ivareta 

egenomsorg og ha ansvar for eget liv (recovery). Hvis man tilbyr (F)ACT med god «troskap til 

modellen» kan man forvente et signifikant bedre resultat sammenlignet med det aktuelle «treatment 

as usual» tilbud som de SPHR i UNN HF nå tilbyr. Det dokumenteres i litteraturen at man når en 

målgruppe som før ikke fikk optimal hjelp (casefinding), kortere og færre innleggelser, nedgang i 

voldsatferd, redusert bruk av tvangsinnleggelser (i Norge fra 11500 til 5200 oppholdsdøgn på tvang). 

Det er en signifikant bedring av pasienttilfredshet og subjektiv opplevd livskvalitet, signifikant 

bedring av bo- og arbeidssituasjon, generell økt psykososialt funksjonsnivå, inkludert bedre styring på 

økonomi. Bedring somatisk status, færre psykose- og depressive symptomer, færre med alvorlig 

selvmordsrisiko, samt færre pasienter som har et problemfylt bruk av rusmidler.  

Tilbudet vurderes som kostnadseffektivt - særlig på grunn av reduksjon i innleggelser på sikt. Det er 

høyere tilfredshet og mindre burn-out hos behandlere. Det er mindre drop-out fra behandling og 

høyt brukertilfredshet med behandlingstilbudet. Pårørende og andre (indirekte/direkte) involverte 

som for eksempel naboer, politi og NAV, rapporterer også høy grad av tilfredshet med tilbudet.   

Internasjonalt:                                                                                                                                       
Avsnittet om internasjonal forskningsstøtte til (F)ACT er basert på M van Vugts oversiktsartikkel om 

(F)ACT-forskning i de nye Nederlandske Håndbok om (Flexible)ACT (R van Veldhuizen 2015).                                        

-- ACT vurderes som en evidens basert behandlingstilbud for mennesker med de alvorligste 

psykiatriske lidelser og blir derfor anbefalt i de fleste internasjonale retningslinjer for 

psykosebehandling/dobbeltdiagnose problematikk (inkluderte de Norske retningslinjer; se nedenfor). 

Allerede i den første Cochrane-review (Marshall & Lockwood, 1998) ble ACT vurdert som signifikant 

bedre enn standart-behandling (kortere og mindre innleggelser, mindre drop-out, signifikant bedring 

av pasienttilfredshet, bo- og arbeids-situasjon. Pga reduksjon i innleggelser også kostnadseffektiv. 

Allerede i 1998 anbefalte de ACT som den nye standart. Mye forskning etter 1998 (nå mest utenfor 

USA) resulterte i den andre Cochrane review (Dietrich ea 2010) som fortsatt var positiv (men 

resultatene var mindre spektakulære fordi standart-behandling hadde gått mer i retning av 

ACT/Intensive Case management (ICM)). Tydelig at høy ACT-modell-fidelity-skåre resulterte i 

signifikant bedre resultater.                                                                                                                                                    

– FACT: Den opprinnelige Nederlandske Flexible-ACT ble så rask populær og dermed implementert 

som standart i Nederland at det ikke var mulig å forske (randomisert-modell), fordi den gamle 

«treatment as usuall» forsvant helt. Fordi det evidensbaserte ACT-tilbud er del av FACT finnes det 

konsensus at også FACT er et evidensbasert tilbud men med mer fleksibilitet og dermed økonomiske 

fordeler. Forskning viser at også FACT er kostnadseffektiv, gir signifikant symptomreduksjon, 
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reduserer antall og varighet av innleggelser, øker psykososial funksjonsnivå, reduserer etter 2 år total 

tjenestebruk og øker livskvalitet (Nugter 2015, Bak 2008).                                                                                                                                                   

-- Nyere forskning retter seg mot (F)ACT for spesifikke målgrupper som rettspsykiatriske pasienter, 

første psykose pasienter (spesielt lovende resultater), eldre, alvorlige personlighetsforstyrrelser, osv. 

Også den relasjon mellom effekt og fidelity (troskap til modellen) er populær; spesielt for å forsøke å 

destillere eventuelle ekstra virksomme komponenter i det sammensatte tilbud.                                                                                                           

– IPS (Individual placement and support/Individuell jobbstøtte) er en av de komponenter i (F)ACT. 

Forskning viser at IPS er den metodikken som fungerer best på verdensbasis i å integrere mennesker 

med psykiske helseproblemer i ordinært arbeid. Metoden er gjennomprøvd, evaluert, systematisert 

og kvalitetssikret. En gjennomgang av 17 randomiserte kontrollerte studier viste at IPS- 

programmene gir bedre arbeidsmessige resultater enn tradisjonelle tiltak av høy kvalitet. Samlet 

viste studiene at 58 prosent av deltakerne som var med i IPS fikk vanlig jobb, mot 21 prosent i de 

andre programmene i kontroll- gruppene (Bondet al., 2001; Burns et al., 2009; Kukla, Bond & Xie 

2012; Mueser et al., 1997, Bond, Drake & Becker, 2012). Cochrane (Y Kinoshita, 2013) vurderer IPS 

som en effektiv/evidensbasert metode. 

 

Norge 
En Norsk undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team (Bruker spør bruker om 

ACT, Heiervang, ea 2014) Oppsummerte:  

«Brukernes erfaringer med ACT er positiv. Helsen oppleves som bedre etter å ha fått kontakt med 

ACT-teamet og ACT oppleves som bedre enn tidligere behandling. De norske ACT-brukerne er mer 

tilfredse enn brukere av ordinære tjenester og ACT-brukere i flere andre land. De opplever ikke 

hjelpen som påtrengende og ønsker seg heller mer kontakt enn mindre. Relasjonen til nærmeste 

behandler oppgis å være svært god, ikke minst med tanke på den type problematikk brukergruppen 

strever med. Det er vanlig å anta at helsetjenestene ellers har store utfordringer med å etablere og 

beholde kontakt med denne brukergruppen. Brukerne rapporterer høy tilfredshet med typiske ACT-

kjennetegn, som å bli oppsøkt hjemme/ute, å forholde seg til et helt team framfor en enkelt 

behandler og å motta spesialiserte tjenester integrert i teamet, framfor å måtte søke spesialisert 

hjelp hos ulike instanser. De rapporterer å få de tjenester troskapsmålinger av teamene viser at de gir 

og funnene tyder på at de verdsetter og ønsker seg ACT med høy modelltroskap. 

 

En Norsk undersøkelse om pårørendes erfaringer med ACT-team, og ACT-teamlederes erfaringer 

med samarbeid med pårørende: Pårørende og ACT-team (Weimand, ea 2014) Oppsummerte: 

Pårørendes vurdering av ACT-team når det gjelder nytte for brukeren 

Pårørende rapporterte høy tilfredshet med ACT team for brukernes del og mente at tjenesten var 

etter brukerens ønske. De vurderer videre at ACT-teamet møtte nesten alle behov som brukeren 

hadde og hjalp brukeren til a håndtere problemene sine på en bedre mate. En liten gruppe 

pårørende var ikke fornøyd med omfang av hjelp brukeren hadde mottatt. Totalt sett var pårørende 

fornøyd med ACT-team for brukerens del, og ville anbefale ACT til en venn der det ble aktuelt. 

Pårørendes vurdering av bedring hos brukeren etter inntak i ACT-team 

37



19 
 

Nesten halvparten av de pårørende vurderte at brukerens helse er blitt bedre etter at de fikk kontakt 

med ACT-team, mens en fjerdedel opplevde at brukeren har blitt dårligere. De resterende mener at 

det ikke har vart noen forandring i brukerens helsetilstand for og etter kontakt med ACT-team. 

Pårørendes vurdering av ACT-team for egen del 

Pårørendes vurdering av kontakten med ACT-team for egen del var blandet. En tredjedel opplevde at 

deres mening om behandlingen ble vektlagt, halvparten at den ble lite vektlagt, og resten var usikre. 

Nesten halvparten opplevde a fa lite gehør for sine erfaringer og meninger om medisinering. Likevel 

rapporterte halvparten at malene som var satt for brukerens tilbud var i trad med deres egne mal for 

ham/ henne. Sammenlignet med tidligere psykiske helsetjenester var pårørende fornøyd med 

ACTteam. De opplevd ACT team i langt større grad enn andre tjenester inkluderte pårørende. 

Teamlederes vurdering av ACT-teamenes samarbeid med pårørende 

Teamlederne mente at ACT-team var bedre til a inkludere pårørende enn ordinære psykiske 

helsetjenester er. De jobbet med brukerne i kontinuerlige prosesser over tid og kunne derfor bedre 

forstå det komplekse samspillet mellom pårørende og brukere. Det har vært viktig a anerkjenne de 

pårørende som ressurs og samarbeidspartnere, og bidra med avlastning og praktisk og emosjonell 

støtte, samt informere om samtalegrupper der pårørende kunne dele erfaringer. Taushetsplikt ble et 

mindre problem om en ga generell informasjon og prøvde a mote de pårørendes egne behov på en 

respektfull mate. Fordi teamene ved sin oppsøkende virksomhet sa både brukerens og pårørendes 

livssituasjon, kunne de også bidra direkte og indirekte til ivaretakelse av pårørende. 

 

Utprøving av ACT-team i Norge. Hva viser resultatene? (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig 

rusmisbruk og psykisk lidelse, Ruud ea 2014) Konkluderte: 

- de norske ACT-teamene har lykkes i å rekruttere målgruppen slik den er definert av 

Helsedirektoratet og i ACT-modellen. De inkluderer i all hovedsak personer med alvorlig 

psykisk lidelse, rusmiddelmisbruk og med stor funksjonssvikt innen flere områder. 

- teamene har rekruttert det antallet brukere som var forventet i opptaksområdene. Det vil si 

omtrent én promille av befolkningsgrunnlaget (600 av 800 000). 

- drift og struktur og kjerneaktiviteter er høyt implementert i henhold til ACT-modellen. 

- teamene har i stor grad fullt ansvar for psykiatriske tjenester, rehabiliteringstjenester, det å 

jobbe lokalbasert/oppsøkende og at teamene benytter ulike metoder for å komme i kontakt 

med brukerne. 

- teamene utfører helhetlige tjenester enten alene eller i samarbeid med andre tjenester. 

- kommunen gjennomfører fortsatt noen oppgaver teamene kunne ivaretatt. 

- brukerne har oppnådd bedring på ulike områder i livet to år etter inklusjon i ACT-teamene. 

- antallet oppholdsdøgn er halvert fra 17 172 til 8 729 i toårsperioden etter inklusjon i ACT-

teamene, sammenlignet med to år før inklusjon. 

- det er færre innleggelser under tvang etter inntak i ACT-team. I løpet av 24-

månedersperioden før inntak i ACT var omtrent 11 500 oppholdsdøgn på tvang, mens det var 

5 200 oppholdsdøgn etter inntak. 

- brukerne rapporterte høy tilfredshet med de spesifikke arbeidsmetodene i ACT. 

- de pårørende var fornøyd med omfanget og typen av hjelp fra teamene. 

- teamansatte har stor tro på ACT-modellen, og mener at en bør fortsette å arbeide etter 

modellen. 
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- samarbeidspartnerne framhever at ACT-teamene fungerer som brobyggere og koordinatorer 

mellom enheter i kommunene og mellom de kommunale tjenestene og 

spesialisthelsetjenestene. 

- både brukere, pårørende, teamansatte og samarbeidspartnere opplever at ACT-teamene har 

nådd ei målgruppe som andre tjenester ikke når. 

- samtlige datakilder i evalueringen bekrefter at ACT-teamene har vært et nyttig og godt tilbud 

for målgruppa. 

 

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus 

– og psykisk lidelse – ROP lidelser (2012) beskriver (side 61): 

7.4.3 ACT-team og andre oppsøkende behandlingsteam; Bruk av ulike former for oppsøkende 

behandlingsteam, som for eksempel ACTteam er godt dokumentert som en behandlingsform for 

pasienter med alvorlig psykisk lidelse for å motvirke at pasientene faller ut av behandlingen og 

hindrer gjeninnleggelser i sykehus. Det er også noe dokumentasjon på at denne behandlingsformen 

kan bidra til redusert rusmiddelbruk. Behandling i oppsøkende samhandlingsteam bør gis til personer 

som ikke responderer på tradisjonell poliklinisk behandling, sykehusopphold eller annen døgnbasert 

institusjonsbehandling (anbefaling 39). I oppsøkende arbeid er det viktig å arbeide langsiktig og ha et 

mestringsog rehabiliterende perspektiv. Tilnærmingen er tverrfaglig og innholdet i tjenesten baseres 

på dokumentert kunnskap. 

 

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 

psykoselidelser (Helsedirektoratet, IS-1957, Juni 2013) anbefaler (med høyeste evidensnivå 

1a/Gradering A) at personer med alvorlige psykoselidelser og sammensatte tjenestebehov, som 

ikke greier å dra nytte av det ordinære tjenestetilbudet, tilbys behandling og oppfølging etter ACT-

modellen. Retningslinje beskriver (fra side 118);  

I en systematisk kunnskapsoversikt fra Cochrane Collaboration (Dieterich M, Irving CB, Park B, 

Marshall M. Intensive case management for severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 

2010;(10): CD007906) brukes betegnelsen Intensiv Case Management (ICM) for a sammenstille 

forskning og resultater fra ulike typer oppsøkende behandlingsteam. Assertive Community 

Treatment (ACT) inngår i denne oversikten. Det kan være vanskelig a skille mellom ulike former for 

ICM og ACT, men i ACT understrekes den tverrfaglige teamtilnærmingen og viktigheten av a arbeide 

systematisk og langsiktig i et mestrings- og bedringsperspektiv. ACT-teamene arbeider også med 

færre brukere per ansatt (1:10). (..) 

Forskning viser at ICM har effekt i form av et noe lavere forbruk av døgnopphold, at færre mister 

kontakt med helsetjenestene, en bedring i boligforhold og et høyere antall brukere i arbeid. Det er 

sannsynligvis redusert risiko for selvmord og død. 

 

I Nederland har en de senere arene satset på etablering av ACT-team, samtidig som en har valgt a 

gjøre tilpasninger av modellen. Den modifiserte modellen kalles for Function 

– ACT eller Flexible – ACT (FACT). (..) Erfaringer og studier fra Nederland viser at i løpet av en 

toårsperiode vil en betydelig andel av brukerne i FACT-teamene (ca. 80 %) ha hatt behov for et mer 

intensivt ACT-tilbud i kortere eller lengre perioder. Dette tyder på at brukernes behov for oppfølging 

og støtte kan variere betydelig, og at de oppsøkende tjenestene bor vare fleksible og tilpasset den 

enkeltes behov.  
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Modellen for Assertive Community Treatment (ACT) ble utviklet i USA pa 1970-tallet, og studier viser 

at ACT er godt dokumentert som en nyttig og kostnadseffektiv metode for å organisere oppsøkende 

tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser som lever utenfor institusjon, og som ikke i 

tilstrekkelig grad klarer a nyttiggjøre seg det ordinære tjenestetilbudet.  

 

ACT er en effektiv form for psykososial behandling for de dårligste pasientene med 

schizofrenidiagnose, som ellers ville ha vært innlagt over lang tid. Hvorvidt slike team også reduserer 

innleggelser i spesialisert psykisk helsevern, er uklart, men noen studier peker i den retningen. De 

fleste studier som har sett på effekten av ACT-team, har blitt gjort i USA, og det kan være vanskelig a 

generalisere resultatene til norske forhold. En gjennomgang av de ulike studiene relatert til ACT-

team, viser at denne typen poliklinisk oppsøkende virksomhet gjør at pasienter har god kontakt med 

ulike tjenester de har behov for, og at brukerne rapporterer en høy tilfredshet med behandlingen.  
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Vedlegg 2 

Avstandskomponent SPHR      

Tabellene under viser anslag reiseavstand med bil i tid og km. fra kommunesenter til kommunesenter 
i kommuner med lokalisert SPHR. Kilde: no.avstand.org (som bygger på Google Maps). 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Ofoten, VPP 

Narvik Narvik 0 0 

Ballangen Ballangen 43 m 42  

Tysfjord (østside) Kjøpsvik 1 t 29 m 96  

Evenes Bogen 54 m 61  

Lødingen Lødingen 2 t 8 m 144  

Tjeldsund Hol 1 t 31 100  

SPHR Ofoten, 
døgn Håkvik 

Narvik Narvik 15 m 11 

Ballangen Ballangen 28 m 31 

Tysfjord (østside) Kjøpsvik 1 t 14 m 85 

Evenes Bogen 1 t 9 m 72 

Lødingen Lødingen 2 t 22 m 156 
 

Hålogalandsbrua vil gi 18 km. kortere reiseavstand og 15-20 km. kortere reisetid for kommunene Evenes, 
Lødingen og Tjeldsund. Kilde: http://www.haalogalandsbrua.no/om-prosjektet/ 
Lødingen til Harstad: 75 km/1 t 12 m. Tjeldsund til Harstad: 57 km/57 m 
 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Sør-Troms 

Harstad Harstad 0 m 0 

Kvæfjord Borkenes 24 m 19 

Ibestad Hamnvik 1 t 26 m 34 

Skånland Evenskjer 33 m 31 
 

Ibestad til Sjøvegan: 46 km/50 min. Ibestad til Silsand: 97 km/1 t 35 m. 
 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Midt-
Troms, Silsand 

Lenvik Finnsnes 4 m 2 

Berg Skaland 54 m 55 

Torsken Gryllefjord 1 t 59 

Tranøy Vangsvik 16 m 15 

Dyrøy Brøstadbotn 52 m 46 

Sørreisa Sørreisa 24 m 21 

Målselv Moen 39 m 40 

Salangen Sjøvegan 1 t 14 min 73  

Bardu Setermoen 1 t 10 m 74 

Lavangen Tennevoll 1 t 32 m 91 

Gratangen Årstein 1 t 55 m 126 

SPHR Midt-
Troms, Sjøvegan 
(VPP) 

Salangen Sjøvegan 0 0 

Dyrøy Brøstadbotn 30 m 30 

Bardu Setermoen 27 m 28 

Lavangen Tennevoll 20 m 19 

Gratangen Årstein 51 m 52 

Sørreisa Sørreisa 50 m 52 

Målselv Moen 1 t 6 m 68 
Gratangen til Narvik før Hålogalandsbrua:  57 km/57 m. Etter bru: 39 km/15-20 min. red. reisetid. 
Lavangen til Narvik før Hålogalandsbrua:  74 km/1 t 11 m. Etter bru: 56 km /15-20 min. red. reisetid. 
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Bardu til Narvik før Hålogalandsbrua:  90 km/1 t 19 m. Etter bru: 72 km/15-20 min. red. reisetid. 
Salangen til Narvik før Hålogalandsbrua:  91 km/1 t 26 m. Etter bru: 73 km/15-20 min. red reisetid. 

 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Nord-
Troms 

Nordreisa Storslett 0  

Kvænangen Burfjord 1 t 1 m 72 

Kåfjord Olderdalen 50 m 48 

Skjervøy Skjervøy 51 m 48 
 

Kvænangen til Alta: 94 km/1 t. 21 m. 
 

SPHR Kommune Kommunesenter Avstand min. Avstand km 

SPHR Tromsø 

Tromsø Tromsø 0  

Karlsøy Hansnes 1 t 6 m 63 

Balsfjord Storsteinnes 1 t 19 m 89 

Lyngen Lyngseidet 1 t 48 m 77 

Storfjord Hatteng 1 t 24 m 94 

SPHR Tromsø, 
Storsteinnes 
(VPP og døgn) 

Balsfjord Storsteinnes 0 0 

Lyngen Lyngseidet 1 t 14 m 77 

Storfjord Hatteng 35 m 40 

Tromsø Tromsø 1 t 19 m 89 

 

Veiprosjekter: 
Pågående veiprosjekter (bl.a. E-6 Indre Nordnes – Skardalen og Langslett – Sørkjosen med planlagte åpninger i 
2018) og planlagte veiprosjekter (bl.a. E-8 Ramfjord og E-6/Rv 85/Rv 83, Hålogalandsveien) vil innvirke på reise-
avstander/tider. Innvirkning av E-6 Hålogalandsbrua, med planlagt åpning medio 2018, er omtalt foran 
 
Kilder: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter?query=&fylke=Troms&kommune=&veg=&fase=&vegpakke=&submit=
S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter?query=&fylke=Nordland&kommune=&veg=&fase=&vegpakke=&sub
mit=S%C3%B8k&sok=S%C3%B8k 
 
Kommunereformen: 
Kommunereformen vil innvirke på kommuneinndeling: 
- Narvik, Ballangen, Tysfjord (deles) 
- Tjeldsund, Skånland 
- Tranøy, Lenvik, Torsken, Berg 
 
 
Kilde: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorfor-
kommunereform/nye-kommuner/id2470015/ 
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Emne: Drøftingsnotat kommunepsykolog 
Vedlegg: Kommunepsykolog i Midt Troms - revidert desember 2017.docx
Til postmottaket:

Vedlagt følger revidert drøftingsnotat om kommunepsykolog.  Vær vennlig å videresend denne e‐post med
vedlagte notat til:
*  rådmannen
*  kommunalsjef helse og omsorg
*  ordfører

LØKTA sender en revidert utgave av drøftingsnotat om kommunepsykolog til kommunene.  Bakgrunnen for
dette er at notatet ble først sendt før Stortinget vedtok lovendringen om påbud for kommune om
psykologkompetanse fra 2020, samt at sammenslåing av fire kommuner til Senja kommune ikke var sikret. 
Vi har revidert drøftingsnotatet som kan nyttes av kommunene til sin oppfølging.

Mvh Are Eriksen, prosjektleder samhandlingsprosjekt psykisk helse og rus ‐ Midt‐Troms
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Kommunepsykolog i Midt-Troms: Utredning 
 

1. Bakgrunn: 
 
Lovkrav fra 2020 – kommunepsykolog 
Regjeringen sier på helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside: 
 
Personer med rusproblemer og psykiske helseutfordringer skal få raskere og mer helhetlig hjelp. 
Regjeringen vil lovfeste krav om psykologkompetanse i kommunene og legge til rette for 
oppsøkende behandlingsteam. 
 
Dette kravet er lovfestet fra 2020. 
 Det vises til: https://www.regjeringen.no/no/sok/id86008/?term=kommunepsykolog 
 

1.1 Psykolog som ny profesjon i kommunene: 

Mange psykologer er kommet etter opptrappingsplanen for psykisk helse som ble gjennomført i 
årene 1999 – 2006. Her formulerte opptrappingsplanen følgende om psykologer: 
 
«Psykologer er en relativt ny og lite brukt yrkesgruppe i kommunene. De har kompetanse i 
endringsarbeidet i forhold til individer, grupper og organisasjoner. Psykologer vil kunne bidra 
med veiledning av annet personell, rådgivning til foreldre, diagnostikk og iverksetting av tiltak i 
grenseland mellom psykososial tilrettelegging og behandling. De kan også bidra i kommunal 
planlegging og forebyggende arbeid.» 
 
 

1.2 Fokus på helsefremmende tiltak 

Begrunnelsen for satsingen på kommunepsykologer er å styrke kommunehelsetjenesten og 
samhandling mellom ulike tjenester i kommunene.  Psykologer representerer ei ny faggruppe i 
kommunene. Psykologer bidrar til å styrke den faglige kompetansen i kommunen og gir økt 
kapasitet for helsetjenestene. 
 
1.3 God folkehelse – samhandling mellom tjenestene 

Erfaring fra kommuner med kommunepsykologer er at disse har blitt en viktig ressurs for 
samhandling mellom ulike tjenester.  Tiltak som styrker arbeidet for en god folkehelse skjer også 
på andre tjenestefelt enn helsetjenestene.  Fokuset på folkehelse bør skapes i barnehager og 
skoler, i idrett, kulturliv og fritidsorganisasjoner, i tilrettelegging av gode og trygge oppvekstmiljø.   
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Kommunepsykologer har vist evne til å se de større sammenhenger og bidra til 
sektorovergripende tenking som er viktige for en samordnet og helhelhetlig innsats for 
folkehelsen. 

2. Psykisk helse, psykologi og psykiatri: 
 
I dag nyttes begrepet «psykisk helse» som et samlebegrep for lidelser og behandlingstilbud på 
dette område.  Vi snakker om kommunale tjenester på psykisk helse.  Tidligere var begrepet 
«psykiatri» mer brukt, men dette er den medisinske grenen av behandlingstilbudet.  En 
«psykiater» er en lege med tilleggsutdanning i psykiatri og som kan foreskrive medisiner i 
behandling av den psykiske lidelsen.  Psykologi er et eget fagfelt og psykologen kan gi behandling 
for psykiske lidelser, men ikke med medisiner.  En rekke ulike redskaper for utredning og 
behandling av psykiske lidelser inngår i psykologens kompetanse. 

 

3.Generelt om kommunepsykologer: 
 
3.1 Kommunepsykologer i Norge – voksende faggruppe: 

Blant annet gjennom tilskuddsordning fra Helsedirektoratet har antallet psykologer i kommunene 
økt de senere år.  I 2016 er det rapportert 736 psykologer i kommunale tjenester, hvorav PPT 253, 
barnevern 34 og i helsetjenester 449.    
 
Det gis et statlig tilskudd på kr 400.000 til hver kommunepsykolog.  
 
3.2 Hva gjør en kommunepsykolog; pasientarbeid, systemarbeid og forebygging 

Kommunepsykologer som jobber i helsetjenestene kan ha store forskjeller på arbeidsoppgaver og 
organisering i de ulike kommuner.  Likevel er det noen oppgaver som er felles for de fleste 
kommunepsykologer:   
 

 Pasientrettet arbeid i samarbeid med fastlege, helsesøster, barnevern og/eller kommunale 
psykiske helsetjenester/rustjenester.  

 Systemarbeid betegner ulike arbeidsoppgaver som veiledning og opplæring av ulike 
personalgrupper, styrke kvalitetsutvikling og endringsarbeid i tjenestene, prosjektarbeid og 
annen organisasjonsutvikling i de kommunale tjenester.   

 Kommunepsykologen kan være en viktig bidragsyter i kommuneplanarbeid.  
 Forebygging på ulike nivå, spesielt det som betegnes indikativ forebygging.  Det dreier seg 

om forebyggende tiltak mot særlig utsatte grupper i befolkningen.  Stikkord her kan være 
mobbing i skoler, «drop out» og skolevegring, selvskading, angst og depresjoner blant 
unge.  Ofte er dette tiltak som er sektorovergripende og som krever innsats fra ulike 
faggrupper og fagmiljø.  
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4. Rekruttere og beholde kommunepsykolog: 
 
Det utdannes psykologer ved universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.  Utdanningen 
er et 6-årigstudium (ett år psykologi grunnfag, deretter fem års profesjonsstudium).  Psykologer er 
i stadig større grad blitt brukt i helsetjenester, opplæring og utdanning, organisasjonsutvikling og 
personalsektoren.  Det er et press på å rekruttere psykologer og mange arbeidsgivere sliter med å 
rekruttere og beholde psykologer i tjenestene sine.   
 
Psykologer som tilbys jobb i Midt-Troms området bør få tilbud som bolig, bistand til å skaffe jobb 
til partner, barnehageplass som et grunnlag.  Psykologer etterspør muligheten for faglig utvikling 
og et godt psykologfaglig miljø som viktig.  Likeså betyr det mye at arbeidsoppgaver oppleves som 
relevante og interessante. Selvsagt betyr også ei god lønn noe for rekruttering og et fremtidig 
stabilt arbeidsforhold. 
 

4.1 Psykologspesialist ønskes, men hvem er tilgjengelig?  

Det er ønskelig å ha en psykologspesialist i jobb som kommunepsykolog.  Men muligheten for å 
rekruttere en spesialist er mindre enn å få en nyutdannet psykolog.  En pragmatisk holdning til 
dette er viktig.   
 
4.2 Psykologer ønsker spesialisering etter grunnutdanning: 

Uten unntak er psykologer opptatt av spesialisering og et løp etter utdanningen som tilgodeser 
kravene til spesialiseringen.  Obligatoriske kurs (permisjon med lønn, utgiftsdekning), veiledning 
(utgiftsdekning) og jobb på ulike arbeidsplasser (mulig utgift til lønn) er blant de krav som stilles i 
spesialitetsløpet.   
 

4.3 Et faglig miljø og et psykologfaglig miljø – ja takk, begge deler.  

Psykologer er opptatte av å tilknyttes og samhandle med fagmiljøer i kommunene.  Eksempelvis vil 
arbeide med barn og ungdom fordre tett kontakt og samarbeid med helsesøstre og 
skolehelsetjenesten, i noen tilfeller også med barnevernet. 
Psykologer ønsker også å ha et psykologfaglig arbeidsmiljø, der man får kollegastøtte fra andre 
psykologer og der man kan veilede og veiledes i psykologfaglige tema. 
 
 

4.4 Tilhørighet i kommuneorganisasjonen: 

Erfaringer fra organisering av kommunepsykologer er at disse bør plasseres høyt i en organisasjon.  
I små kommuner kan en kommunepsykolog rapportere til rådmann, mens i mellomstore og større 
kommuner til kommunalsjef for helse- og omsorg.  Slik organisering gir utgangspunkt for en 
autoritet og legitimitet til å samordne og få til samhandling mellom ulike tjenester når dette er 
nødvendig. 
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5. Grunnutdanning og spesialisering av psykologer: 
 
Nyutdannede psykologer ønsker uten unntak å ta fatt på spesialisering, noe som tilsier både 
obligatorisk kursing samt veiledning i en femårs periode.  Dette gir bortfall av arbeidstid og 
kapasitet til spesialiseringsløpet er gjennomført.  Mange vil ha tatt opp store studielån for å 
gjennomføre utdanningen, noen vil også ha etablert familie i studietiden.  Dette må tas inn i 
vurderingen når nyutdannede psykologer skal tilbys arbeid i Midt-Troms regionen. 
 
5.1 Psykologer kan velge mellom følgende spesialiteter: 

 Arbeidspsykologi 

 Barne- og ungdomspsykologi (spesialisering i BUP) 

 Geriatri 

 Familiepsykologi 

 Habilitering- og rehabiliteringspsykologi 

 Nevropsykologi 

 Organisasjonspsykologi 

 Psykoterapi 

 Rus- og avhengighetspsykologi 

 Samfunns- og allmennpsykologi (spesialisering kan gjøres i en kommune) 

 Voksenpsykologi (spesialisering i voksenpsykiatrien - UNN-senteret) 

De mest aktuelle som kommunepsykolog er spesialitet i samfunns- og allmennpsykologi, samt 
barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi og familiepsykologi.  Men også andre av 
spesialitetene kan være aktuelle i en kommunal tjeneste. 
 
Spesialiseringen skjer i jobben som psykolog, hvor kurs, veiledning i praksis og variasjon i praksisen 
inngår.  Dette betyr at en psykolog under spesialisering har en noe redusert arbeidsytelse og at 
ulik praksis kan bety å skifte arbeidssted.  Etter spesialiseringsløpet hvor også en oppgave skal 
skrives og bedømmes, får psykologen betegnelsen psykologspesialist. 
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6. Antall kommunepsykologer i forhold til befolkningsstørrelse: 
 
Det finnes få måltall som viser forholdet mellom en psykolog og antall innbyggere som skal 
betjenes.   Et eksempel er Bodø kommune som med sine vel 50.000 innbyggere har opprettet fem 
psykologstillinger.  Tre ivaretar barne- og ungdomsgruppen under 18 år i kommunen, mens to skal 
ivareta voksenbefolkningen over 18 år.  I Lyngen kommune med sine omlag 2900 innbyggere har 
de valgt å tilsette en psykologspesialist som kommunepsykolog og gitt prioritet til arbeid mot barn 
og ungdom. 
 
Psykologforeningen har anbefalt 750 barn/ungdom (under 18 år) eller 3.500 voksne på en 
psykolog. 
 
Det er opp til den enkelte kommune å beslutte hvor mange psykologer de skal ha i sin tjeneste.  Å 
arbeide med alle alderstrinn fra småbarn til eldre for en psykolog vil være særlig utfordrende, og 
kanskje en vanskelig jobb å rekruttere til. 

 

7. Spesialisttjenester versus kommunale helsetjenester: 
 
UNN skal gjennom sin Psykisk helse og rusklinikk ivareta spesialisthelsetjenester for psykiske 
lidelser og ruslidelser.  Det er Senter for psykisk helse og ruslidelser Midt-Troms (Silsand og 
Sjøvegan) som i all hovedsak er døren inn til spesialisthelsetjenesten for psykiske lidelser og 
ruslidelser.  Hovedoppgaven er utredning/diagnostisering og behandling av pasienter med rus og 
psykiske lidelser. 
 
Pasienter i kommunene henvises til spesialisthelsetjenesten etter vurdering i kommunen. Det er i 
hovedsak fastleger som henviser voksne til utredning og behandling, mens fastleger og 
barnevernet kan henvise barn/ungdom under 18 år til BUP.   
 
Utviklingen i spesialisthelsetjenesten går nå i retning av mer behandling poliklinisk ved utredninger 
og individuell terapi/ gruppeterapi, og i mindre grad gjennom innleggelser i døgninstitusjoner.  
Samhandling mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten blir viktig, og fordrer 
god kontakt gjennom lengre tid for de alvorligst syke.  Samtidig ansvar for oppfølging av pasienter 
er derfor en viktig målsetting for tjenestene. 
 
Spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og ruslidelser omfatter også private institusjoner som 
har avtale med det regionale helseforetak. 
 
Det er viktig å peke på at kommunepsykologen ikke skal komme i stedet for 
spesialisthelsetjenestens tilbud, men være et tilbud som kommer i tillegg og gjerne før en pasient 
henvises til UNN.  «Tidlig inn» og «lavterskel» er begreper som brukes om et tilbud hvor 
helsetjenesten avklarer en pasientsak hurtig og kan vurdere grundigere om behovet for 
spesialiserte tjenester er tilstede.  I Bodø samarbeider kommunepsykologen med fastleger og tar 
mot pasienter på kort varsel hvor legene ønsker en psykologfaglig vurdering, og hvor psykologen 
har tre til maksimum fem møter med pasientene.  I flesteparten av sakene avklarer man da 
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pasientens lidelser, mens for noen blir pasienten henvist til spesialisthelsetjenesten med en 
grundigere begrunnelse og bestilling. 

 

8. Planer for kommunepsykologer i Midt-Troms: 
 
8.1 Lenvik kommune – vedtatt kommunepsykolog: 

Kommunen har vedtatt å opprette stilling som kommunepsykolog og har mottatt tilskudd for 
stillingen. 
Lenvik kommune har hatt stillingen utlyst flere ganger. I utgangspunktet skulle stillingen være i 
Personal- og utviklingsenhet (sammen med samfunnsplanlegger, 
barnehage/skolefaglig/helsefaglig rådgivere, personalrådgivere, SLT-koordinator, forebyggende 
koordinator barn og unge, barnebyutvikler m.m). Lenvik kommunestyre har imidlertid i ettertid 
vedtatt at stillingen skal plasseres i PPT, men fortsatt være organisert innenfor helse- og omsorg. 

8.2 Torsken kommune – ikke vedtak: 

Kommunen har ikke behandlet spørsmål om oppretting av kommunepsykolog.  Kommunen er 
foreslått sammenslått av regjeringen med andre Senja-kommuner til en ny Senja kommune.  Med 
bakgrunn i dette vil spørsmål om kommunepsykolog ikke bli prioritert nå, men ses som en sak for 
planene som blir lagt for den nye Senja kommune. 
 

8.3 Berg kommune – ikke vedtak: 

Kommunen har ikke behandlet spørsmål om oppretting av kommunepsykolog.  I likhet med 
Torsken kommune henviser kommunen til at kommunen er foreslått å bli sammenslått i en ny 
Senja kommune. Selv om det er en mulighet for at en nye regjering vil endre på dette til høsten 
må kommunen i dag forholde seg til å bli sammenslått. Derfor mener kommunen at tema 
kommunepsykolog må tas opp i de samarbeidsfora som er etablert for den nye kommunen. 
 
8.4 Tranøy kommune – ikke vedtak: 

Kommunen har ikke fattet vedtak eller søkt om midler til kommunepsykolog.  Man avventer det 
fremtidige arbeid med den nye Senja kommune og ser for seg at kommunepsykolog-ordning vil bli 
tatt opp i den sammenheng.   
 

8.5 Sørreisa kommune – ikke vedtak: 

Sørreisa har ikke startet noen planlegging i forhold til å opprette egen psykologstilling. De avventer 
for å se hva slags muligheter for samarbeid som ligger i interkommunalt samarbeid om ordningen. 

De sier at deres vilje til å samarbeide med andre om en interkommunal løsning er utgangspunktet 
stor. Robuste fagmiljø tenkes som positivt, både for drift og rekruttering. Etter at det er kommet 
en utredning og et forslag på plass vil de vurdere deltakelsen sin, administrativt og politisk –
kost/nytte. 

Plassering i organisasjonen har de ikke tatt stilling til; samlokalisering og/eller samorganisering 
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med helsestasjonen eller legekontor har vært kastet opp som forslag, men ingenting er avklart 
her. 

Når det gjelder prioritering av oppgaver har de så langt tenkt at det virker hensiktsmessig å legge 
seg på en 3 deling; 1/3kurative oppgaver, 1/3 systemrettet arbeid rettet mot barn og unges 
psykiske helse, samt 1/3 opp mot plan og utviklingsarbeid (herunder folkehelse). 

 
8.6 Dyrøy kommune, ikke vedtak  
Dyrøy kommune søkte allerede i 2015 om midler til opprettelse av stilling som kommunepsykolog.  
Helsedirektoratet stilte seg svært positiv til søknaden, men siden det var krav til egenkapital i 
tillegg, hadde ikke Dyrøy muligheter til å takke ja til de tildelte midlene. 
 
Dyrøy har ikke lagt inn midler til kommunepsykolog i budsjett 2017 
 
8.7 Målselv kommune, ikke vedtak  

Ikke vedtatt kommunepsykolog og ikke søkt tilskudd, men har svart følgende på vår henvendelse: 
Målselv kommune har foretatt vurdering av tjenestebehovet i kommunen basert på informasjon 
fra de ulike kommunale tjeneste. Kommunen har kommet fram til at det er behov for 
kommunepsykolog i Målselv kommune. 

8.7.1 Målselv har laget plan over hvordan de tenkte kommunepsykolog inn i tjenesten: 

 De tenker at kommunepsykologtjenesten skal være organisert i familieenheten og 
være lokalisert på samme sted som helsestasjonen. Her er også 
psykiskhelsetjenesten for barn og unge er organisert. De vurderer at disse to 
stillingene vil kunne dra nytte av hverandre i arbeidet med barn, unge og deres 
familie.  

 Andslimoen legesenter er også lokalisert på dette helsesenteret og en bieffekt vil 
være nærhet til fastlegene ved Andslimoen legetjeneste.  

 De tenker å prioritere barn og ungdom, spesielt i forhold til tidlig intervensjon. 
Bidra i oppfølging av barn og unge med mer alvorlige lidelser.  

 Veiledning av ansatte ved rus- og psykiskhelsetjenesten og psykiskhelsetjenesten 
for barn og unge. 

 Bidra i kommunens psykososialt kriseteam ved behov. 

 Vurdering av prioriterte arbeidsoppgaver er vanskelig, da flere brukergrupper og 
avdelinger kunne hatt svært god nytte av å ha psykolog kompetansen tilgjengelig. 
Samtidig så må enn huske på at det kun er 1 stilling og dermed begrenset hvor 
mange oppgaver 1 person kan utføre. Målselv kommune har valgt å satse på barn 
og ungdom framfor den voksen brukergruppen. 
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8.8 Bardu kommune, ikke vedtak 

Kommunen ved helse og omsorgstjenesten har vurdert å omgjøre en terapeutstilling til 
kommunepsykolog. Denne stillingen vil i så fall bli organisert i dagtjenesten til Psykisk 
helseenheten i kommunen. Saken er ikke behandlet politisk. Det tas sikte på å søke 
tilskuddsmidler for opprettelse av kommunepsykolog. Det vurderes også samarbeid med Viken 
senter i Bardu. 
 
8.9 Kommunestruktur og eventuelle sammenslåinger 

Kommunestrukturen i Midt-Troms regionen er nå avklart.   Stortinget har vedtatt en 
sammenslåing av Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken kommuner til en ny Senja kommune.  Om lag 
halve befolkningen i Midt-Troms regionen, ca 15.000 mennesker, er med i den nye Senja 
kommune.  De fire gjenstående kommunene; Målselv, Bardu, Sørreisa og Dyrøy har ei tilsvarende 
befolkning, også ca 15.000 innbyggere. 

9. Mulige modeller i Midt-Troms og prosjektets anbefalinger: 
 
Samhandlingsprosjektet for psykisk helse og rus i LØKTA har siden 2015 fokusert og drøftet 
kommunepsykologer i Midt-Troms regionen.  Ingen av kommunene har fått tilsatt 
kommunepsykologe i sine tjenester.  LØKTA sin prosjektgruppe har arbeidet med disse spørsmål 
og hatt nær kontakt med flere kommuner som har slik ordning.  Likeså har vi hatt godt samarbeid 
med Norsk Psykologforening som er både fagforening og interesseorganisasjon for psykologer.  På 
LØKTAs konferansen i mai 2015 ble kommunepsykologer tatt med i konferanseprogrammet og 
deltakerne ga uttrykk for engasjement og interesse for å få til psykologordninger i kommunene.  
Dette ble fulgt opp i februar 2017 med en fagdag om kommunepsykologer, samt en studietur til 
Bodø for å få innsikt i hvordan de prioriterer og organiserer kommunepsykologene. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte og med henvisning til rapporter og planer for kommunepsykologer 
har prosjektgruppen kommet frem til følgende modeller og anbefalinger: 
 

9.1 Målsettinger for kommunepsykologer: 

*Et viktig mål for kommunepsykologer er faglig støtte, utvikling og styrking av helsetjenestene i 
kommunen.  Psykologens kompetanse på utredning og endringsprosesser må nyttes til beste for 
utsatte grupper i befolkningen. 
*Prioritering av tjenesten gis til barn og ungdom i kommunen, spesielt til de som har eller kan 
utvikle lidelser og problem på sin psykiske helse. 
*Til den voksne befolkning, herunder de eldre, skal det fokusere på de med ruslidelser og psykiske 
helselidelser.  Særlig skal de som har forsørgeransvar for barn og ungdom gis prioritet. 
 
9.2 Tre modeller: 

1. Hver kommune har sin kommunepsykolog: 
Styrken er at kommunen vil selv ha full styring med kommunepsykologen og hvordan de                                                                    
bruker den.  Det er en utfordring å få et psykologfaglig fellesskap og miljø, at oppgavene 
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kan bli veldig ulike og bredden i jobben blir stor.  
 
 

 
2. En kommunepsykologordning for Midt-Troms regionen med flere psykologer: 

Styrken er at man får et sterkt psykologfaglig miljø og fellesskap, at oppgavene som dekkes 
kan deles på flere og at gruppen av psykologer spesialiserer seg på ulike fagfelt.  Det vil 
kunne bli utfordrende å forholde seg til 5 ulike kommuner og avstanden fra sentrum til 
utkantsområdene blir lange. 
 

3. To ordninger: En for Senja kommune og en for de fire kommunene Målselv, Bardu, Dyrøy 
og Sørreisa: 
Kan vurderes tilsvarende som ovennevnte kommunepsykologordning for hele Midt-Troms. 
Avstandene blir mindre mellom senterne og utkantene, det blir færre kommuner å 
forholde seg til.  Men det blir færre psykologer som skal samarbeide og mindre 
psykologfaglig miljø. 

 
 
9.3 Felles løsning for alle kommunene i Midt-Troms 

Samhandlingsprosjektet vektlegger det psykologfaglig fellesskap og arbeidsmiljø som særlig viktig 
og anbefaler derfor at alle kommunene i Midt-Troms går sammen om ei felles ordning med flere 
psykologer.  Da kan noen av disse være psykologspesialister og ivareta veiledning for de som er 
under spesialisering.  Et flertall av psykologene bør jobbe med barn og ungdom og deres 
oppvekstmiljø.  Samtlige av psykologene kan arbeide med familieproblematikk.  En felles ordning 
vil gi psykologfaglig tyngde og fleksibel bruk av personalet mot de ulike utfordringene som 
kommunene har. 
 

9.4 Subsidiær anbefaling: to ordninger i Midt-Troms: 

Vår subsidiære anbefaling er at fremtidens Senja kommune etablerer ei ordning og at de øvrige 
fire kommunene i Midt-Troms regionen går sammen om ei ordning.  Det kan vurderes å invitere 
Salangen og Lavangen kommuner med på denne ordningen.  På tilsvarende vis som for den 
prinsipale ordningen, prioriteres barn og ungdom og deres oppvekstmiljø.   
Dersom Lenvik kommune får oppstart av sin ordning for kommunepsykolog, vil denne naturlig nok 
være et godt utgangspunkt for videre utvikling i den nye Senja kommune. 
Hvis det blir to kommunepsykolog-ordninger i Midt-Troms kan det også etableres et samarbeid 
mellom ordningene, eksempelvis på veiledning og faglig oppdatering, eventuelt noen felles 
prosjekter. 
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10. Organisering i en kommune og/eller som interkommunal organisering: 
Når kommunepsykolog tilsettes i en kommune, er det viktig å plassere den til et høyest mulig nivå 
i kommuneorganisasjonen.  Det anbefales for de mindre kommuner å knytte ordningen til 
rådmannens stab, alternativt til kommunalsjef for helse- og omsorg.  Den klare statlige 
begrunnelse for ordningen ligger i å styrke helsetilbudet i kommunen og lovgrunnlaget skal gis i 
helselovgivningen.  Dette vil gi psykologordningen både legitimitet og autoritet til å jobbe med 
samordning og samhandling av ulike tjenester i kommunen. 
 
10.1 En interkommunal kommunepsykolog-ordning  
Ledes av styringsorgan hvor ledere av helsetjenestene i de kommuner som samarbeider om 
ordningen deltar.  Hver kommune må ha en koordinator (gjerne samme som er i styringsgruppen) 
for kommunepsykologens arbeid i sin kommune.  Det må være en fortløpende kontakt og drøfting 
mellom aktuelle psykologer og koordinator om oppgaver og tiltak i kommunen.   
 
10.2 Dimensjonering og antall kommunepsykologer: 

Samhandlingsprosjektet henviser til erfaringer fra ulike kommuner og har vurdert hvor mange 
psykologer og hva slags målgruppe som skal prioriteres.  Med henvisning til Psykologforeningens 
anbefaling, hvor en psykolog som arbeider mot barn og ungdom kan ha 750 under 18 år som sitt 
grunnlag, mens en som arbeider mot voksne kan ha 3500 som sitt grunnlag.   
 
Prosjektgruppen ser det som viktig å ha en robust kommunepsykologordning som er aktiv og 
imøtekommende for kommunenes behov for tjenester.  Ei ordning som tåler sykefravær, 
permisjoner og annen frafall av kapasitet og som samtidig kan levere gode tjenester til 
kommunene. 
 
Prosjektgruppen mener en målsetting om et samlet befolkningsgrunnlag på 5000 per psykolog kan 
være noe å strekke seg etter, all den stund man i dag ikke har noen kommunepsykologer i vårt 
område.  Det ville gi 6 stillinger i Midt-Troms regionen, hvor 4 bør ha barn/ungdom opp til 18 år 
som målgruppe og 2 ha voksenbefolkningen som målgruppe.  En slik dimensjonering kan ikke 
etableres over natten, men være et mål å etablere over noe lengre tid, gjerne flere år.   
 
I vår subsidiære anbefaling vil fremtidens Senja kommune kunne ha 3 psykologer og de fire øvrige 
kommunene et tilsvarende antall.   
 

11. Arbeid og tiltak: 
Generelt tenkes det at kommunepsykologer skal arbeide på tre områder; klientrettet arbeid, 
systemrettet arbeid og forebygging.  Dette er beskrevet tidligere i utredningen. 
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Viktig for utvikling av kommunepsykologtjenestene er å ha fortløpende dialog med de ulike 
tjenestene som skal være med i samhandling.  Kommunepsykologens tjenester bør ikke settes inn 
som en statisk og regelstyrt ordning, men være dynamisk og aktiv gjennom god kontakt og dialog 
med mange aktører i kommunal tjeneste. 
 
Det bør også knyttes kontakt med spesialisthelsetjenestene i UNN, spesielt med Senter for Psykisk 
helse og Rusbehandling i Midt-Troms.  Hensikten vil være å avklare roller og oppgaver på det 
psykologfaglige arbeid i kommunene versus i spesialisthelsetjenesten, samt få en felles forståelse 
for hverandres arbeid og utfordringsbildet i regionen. 
 
 

12. Drøfting og videre behandling av utredningen: 
Samhandlingsprosjektet psykisk helse og rus i LØKTA har gjennom dette drøftingsnotat gitt et 
grunnlag for drøfting av kommunepsykologer i kommunene og i regionen vår.  Det blir opp til den 
enkelte kommune å bestemme seg for om de vil etablere en egen ordning for sin kommune eller 
om de vil gå for samarbeid med andre.   
 
Inntil videre gir staten et tilskudd på kr 400.000 per kommunepsykolog.  Dette er et tilskudd ment 
for å stimulere til etablering av kommunepsykologer.  Det antas at dette tilskuddet fortsetter i 
noen få år fremover, men at det over noe tid vil bli en del av rammeoverføringene som 
kommunene får. 
 
LØKTA-prosjektet har ikke utredet detaljer for hvordan en kommunepsykolog-ordning skal 
etableres, finansieres og organiseres.  Det er noe som må gjøres etter en avklaring om hvilke 
kommuner som ønsker å delta i ei ordning. 
 
LØKTA-prosjektet anbefaler at Regionrådet og Administrativt råd drøfter hva som er ønskelig og 
mulig for Midt-Troms regionen.  Dernest at den enkelte kommune behandler for sin del hva de 
mener er gunstig og mulig for deres del. 
 
LØKTA-prosjektet kan også være behjelpelig med å arrangere møter hvor man kan jobbe videre 
med løsninger som sikrer at vi får en kommunepsykolog tjeneste i Midt-Troms regionen.  Vi kan 
kontaktes og stille på møter i politiske eller administrative organ.   
 
 
Finnsnes, 9.mai/5.desember 2017 
 
 
 
Lena Røsæg Olsen                                                                               Are Eriksen 
Leder LØKTA                                                                                         Prosjektleder
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
03.01.2018 2017/27367  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

DYRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 
Att.: rådmann
9311 BRØSTADBOTN

Orgnr 974550199

Tilsyn - DYRØY KOMMUNE BOLIGER PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE

Vi viser til tilsyn den 15.08.2017.

Varsel om tvangsmulkt

Vi viser til pålegg av 12.09.2017 med frist 15.12.2017. 

Vi har ikke mottatt tilbakemelding om at punktene er oppfylt.

Dette brevet er et varsel om at vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for at dere skal oppfylle punktene innen 
fristen. Hvis dere har kommentarer, må vi ha disse skriftlig innen 16.01.2018. Oppgi i så fall 
referansenummer 2017/27367. Hvis vi ikke hører fra dere, vil Arbeidstilsynet vedta tvangsmulkt i tråd 
med punktene under. Dere vil deretter motta et eget brev om videre oppfølging.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere 
tvangsmulkt for følgende:

Pålegg - HMS-arbeid - oversikt over organisering, ansvar og myndighet 

Arbeidsgiver skal sørge for å ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Oversikten skal 
dokumenteres.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha motatt:

 En oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet 
for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav b og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 5
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Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for å ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Dette følger av 
arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav b, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 5.

Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø skal inngå som en del av den ordinære styringen av 
virksomheten. Arbeidet skal planlegges og organiseres slik at kravene i arbeidsmiljøregelverket blir 
ivaretatt. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal skje på alle plan i virksomheten.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har god nok oversikt hvordan ansvar, oppgaver og 
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. HMS-organiseringen og linjene i Pleie og 
omsorg er uklar. F.eks. er det uklart når ansatte kan ta kontakt med ledelse og det er uklart hvem 
ansatte skal henvende seg til i sykefraværsoppfølgingen.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om oversikt over virksomhetens organisasjon.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 01.02.2018, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold.  På denne bakgrunn skal arbeidsgiver 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid 
med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av og alenearbeid og av arbeidssituasjoner som kan 
medføre vold- og trusselsituasjoner .

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
 Beskrivelse av hvordan løpende kartlegging følges opp
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse 
og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske 
krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt 
for vold og trussel om vold.  Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge 
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for en vurdering av forhold som enkeltvis eller samlet kan innebære fare for å bli utsatt for vold og 
trussel om vold. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak 
for å redusere risikoen. Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form som er 
nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at 
opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første og andre ledd 
bokstav c, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid 
§§ 23A-1 og 23A-4.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets organisering og tilrettelegging, hvor, når og i hvilke 
situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold, alenearbeid, arbeidstidens plassering 
og organisering, bemanning, kompetanse, utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger, samt 
effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak. Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan 
med frist for gjennomføring av tiltak.

Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen 
og arbeidet som utføres, systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv, for eksempel av 
alarmutstyr der dette brukes, muligheter for tilkalling av hjelp, bemanning, herunder bruk av 
alenearbeid.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver har gjennomført vernerunder. Denne kartleggingen må 
forbedres fordi arbeidsmiljøutfordringer som vold- og trusler og alenearbeid 
ikke har blitt ivaretatt. Dette er forhold som kan ha vesentlig betydning for ansattes fysiske og psykiske 
helse og må derfor innarbeides i kartleggingen og risikovurderingen av arbeidsmiljøet samt planer og 
tiltak for så langt det er mulig å beskyttet mot vold, og trussel om vold.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging, risikovurdering, tiltak og planer.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 01.02.2018, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Vold og trusler - rutiner 

Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger skal 
forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ansattes representant skal medvirke i å 
utarbeide rutinene.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av rutinene
 Beskrivelse av hvordan rutinene er iverksatt
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 7

Begrunnelse:

Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge 
av kontakt med andre. I virksomheter der vold og trusler er en potensiell fare, skal arbeidsgiver 
iverksette rutiner for hvordan vold- og trusselsituasjoner skal forebygges, meldes, håndteres og følges 
opp. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av 
arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav 
e og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.

Under tilsynet kom det frem at arbeidstakerne kan utsettes for vold, trusler og andre uheldige 
belastninger som følge av kontakt med andre. Det ble opplyst at virksomheten ikke har iverksatt rutiner 
som sikrer at vold- , trussel- og andre situasjoner som innebærer uheldige belastninger, forebygges, 
håndteres, meldes og følges opp.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutiner for vold og trusler.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 01.02.2018, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/27367.
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Med hilsen
Arbeidstilsynet

Angela Westphal
tilsynsleder
(sign.)

Olaug Iren Fossbakk
seniorrådgiver
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
hovedverneombud
DYRØY KOMMUNE BOLIGER PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Att.: leder, Dyrøytunet 5, 9311 
BRØSTADBOTN
DYRØY KOMMUNE BOLIGER PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Att.: verneombud, Dyrøytunet 5, 9311 
BRØSTADBOTN
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VÅR DATO VÅR REFERANSE
03.01.2018 2017/27369  

DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Torgard post@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 974761211
7468 Trondheim INTERNETT
Norge www.arbeidstilsynet.no

DYRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 
Att.: rådmann
9311 BRØSTADBOTN

Orgnr 974550199

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER I DYRØY

Vi viser til tilsyn den 15.08.2017.

Varsel om tvangsmulkt

Vi viser til pålegg av 12.09.2017 med frist 15.12.2017. 

Vi har ikke mottatt tilbakemelding om at punktene er oppfylt.

Dette brevet er et varsel om at vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for at dere skal oppfylle punktene innen 
fristen. Hvis dere har kommentarer, må vi ha disse skriftlig innen 16.01.2018. Oppgi i så fall 
referansenummer 2017/27369. Hvis vi ikke hører fra dere, vil Arbeidstilsynet vedta tvangsmulkt i tråd 
med punktene under. Dere vil deretter motta et eget brev om videre oppfølging.

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere 
tvangsmulkt for følgende:

Pålegg - HMS-arbeid - oversikt over organisering, ansvar og myndighet 

Arbeidsgiver skal sørge for å ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Oversikten skal 
dokumenteres.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha motatt:

 En oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet 
for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav b og forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 5
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Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for å ha en oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Dette følger av 
arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav b, jf. internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 5.

Å sørge for et godt og sikkert arbeidsmiljø skal inngå som en del av den ordinære styringen av 
virksomheten. Arbeidet skal planlegges og organiseres slik at kravene i arbeidsmiljøregelverket blir 
ivaretatt. Arbeid med helse, miljø og sikkerhet skal skje på alle plan i virksomheten.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har oversikt hvordan ansvar, oppgaver og myndighet 
for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. HMS-organiseringen og linjene i Pleie og omsorg er 
uklar. F.eks. er det uklart når ansatte kan ta kontakt med ledelse og det er uklart hvem ansatte skal 
henvende seg til i sykefraværsoppfølgingen.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om oversikt over virksomhetens organisasjon.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 01.02.2018, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 

Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan 
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold.  På denne bakgrunn skal arbeidsgiver 
utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid 
med verneombud/ansattes representant.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av kartlegging og risikovurdering av alenearbeid og av arbeidssituasjoner som kan medføre 
vold- og trusselsituasjoner

 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
 Beskrivelse av hvordan løpende kartlegging følges opp
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c, forskrift om organisering, ledelse 
og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske 
krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt 
for vold og trussel om vold.  Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge 
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for en vurdering av forhold som enkeltvis eller samlet kan innebære fare for å bli utsatt for vold og 
trussel om vold. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, utarbeide planer og iverksette tiltak 
for å redusere risikoen. Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form som er 
nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse og oppbevares slik at 
opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-1 første og andre ledd 
bokstav c, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid 
§§ 23A-1 og 23A-4.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til arbeidets organisering og tilrettelegging, hvor, når og i hvilke 
situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold, alenearbeid, arbeidstidens plassering 
og organisering, bemanning, kompetanse, utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger, samt 
effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak. Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan 
med frist for gjennomføring av tiltak.

Ved gjennomføring av tiltak skal det særlig tas hensyn til utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen 
og arbeidet som utføres, systematisk vedlikehold av relevant arbeidsutstyr mv, for eksempel av 
alarmutstyr der dette brukes, muligheter for tilkalling av hjelp, bemanning, herunder bruk av 
alenearbeid.

Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver har gjennomført vernerunder. Denne kartleggingen må 
forbedres fordi arbeidsmiljøutfordringer som vold- og trusler og alenearbeid ikke har blitt ivaretatt. 
Dette er forhold som kan ha vesentlig betydning for ansattes fysiske og psykiske helse og må derfor 
innarbeides i kartleggingen og risikovurderingen av arbeidsmiljøet samt planer og tiltak for så langt det 
er mulig å beskyttet mot vold, og trussel om vold.

Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging, risikovurdering, tiltak og planer.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 01.02.2018, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - fare for vold og trussel om vold 

Arbeidsgiver skal sørge for å utforme og innrede arbeidsplasser og arbeidslokaler slik at det tas særlig 
hensyn til fare for vold og trussel om vold.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Beskrivelse av hvordan utforming og innredning av arbeidsplassen tar særlig hensyn til fare for 
vold og trussel om vold

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
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Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 4-4 første ledd og forskrift om utforming og innretning 
av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-1 sjette ledd

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold er 
fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Arbeidsgiver skal 
sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig beskyttes for vold, trusler og uheldige belastninger som 
følge av kontakt med andre. Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler skal det 
særlig tas hensyn til fare for vold og trussel om vold. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd 
og 4-4 første ledd, jf. arbeidsplassforskriften § 2-1 sjette ledd.

Det kom frem etter tilsyn og befaring at innredning og utforming av kontor ikke er hensiktsmessig 
hvis vold- og trusselsituasjoner skulle oppstå. F.eks er kontoret til sykepleier psykiatri lite og trangt. Det 
brukes av to personer og brukes som besøkskontor. Det er vanskelig å innrede til bruksbehovet 
og vanskelig med tanke på rømningsmuligheter. Det er i tillegg varmestråling fra vinduer slik at dør til 
korridor må stå åpen. Dermed er det vanskelig å skjerme seg fra høylytte stemmer fra korridoren. 

Det foreligger brudd på bestemmelsene om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 01.02.2018, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Vold og trusler - rutiner 

Arbeidsgiver skal iverksette rutiner for hvordan vold, trusler og andre uheldige belastninger skal 
forebygges, meldes, håndteres og følges opp. Verneombud/ansattes representant skal medvirke i å 
utarbeide rutinene.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Kopi av rutinene
 Beskrivelse av hvordan rutinene er iverksatt
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav e og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 7

Begrunnelse:

Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge 
av kontakt med andre. I virksomheter der vold og trusler er en potensiell fare, skal arbeidsgiver 
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iverksette rutiner for hvordan vold- og trusselsituasjoner skal forebygges, meldes, håndteres og følges 
opp. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av 
arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav 
e og internkontrollforskriften § 5 andre ledd nr. 7.

Under tilsynet kom det frem at arbeidstakerne kan utsettes for vold, trusler og andre uheldige 
belastninger som følge av kontakt med andre. Det ble opplyst at virksomheten ikke har iverksatt rutiner 
som sikrer at vold- , trussel- og andre situasjoner som innebærer uheldige belastninger, forebygges, 
håndteres, meldes og følges opp.

Det foreligger brudd på bestemmelsen om rutiner for vold og trusler.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 01.02.2018, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring 

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- 
og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er 
mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses 
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Vilkår:

For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:

 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og 
tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse

Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-2

Begrunnelse:

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være 
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. 
Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig 
opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt 
sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som 
arbeidstakerne forstår. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a, 4-3 fjerde ledd jf. 
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2.
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Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har gitt nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og 
håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. 

Det foreligger brudd på bestemmelsene om opplæring og øvelse.

Dersom ovenstående ikke er oppfylt innen 01.02.2018, vurderer Arbeidstilsynet å kreve inn 
tvangsmulkt på kr 1 000 pr. virkedag (mandag til lørdag).

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og 
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til 
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/27369.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Angela Westphal
tilsynsleder
(sign.)

Olaug Iren Fossbakk
seniorrådgiver
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
hovedverneombud
HJEMMEBASERTE TJENESTER I DYRØY Att.: leder, 9311 BRØSTADBOTN
HJEMMEBASERTE TJENESTER I DYRØY Att.: verneombud, 9311 BRØSTADBOTN
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 233 

Saksmappe: 2018/151 

Saksbehandler: Nina Bolle 

Dato: 29.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Foreldrebetaling Dyrøy barnehage 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 3/18 13.02.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
2 Moderasjonsordninger foreldrebetaling 

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune plikter etter forskrift om foreldrebetaling å tilby en ordning for fritak for eller 
reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maks 6% 
av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig 
kapitalinntekt begrenset oppover til maksimalsats for foreldrebetaling etter §1 i nevnte forskrift. 
 
Med bakgrunn i dette må det vedtas en ordning som nettopp håndterer denne forskriften og da 
særlig §3: 
 
§ 3.Moderasjonsordninger 

Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon 
i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal 
omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av 
foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter § 1 1. ledd i den barnehage 
barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige 
barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon i 
foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. 

Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal 
forvaltes. 

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. 
Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av 
husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig 
kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1. 
For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om 
søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første 
barn. 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. 
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Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller 
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse 
eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års 
selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. 

Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og 
samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som 
har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller 
har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut 
fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. 

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og 
femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og 
skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende 
gjelder for barn med utsatt skolestart. 
 

Administrasjonens vurdering 
Kommunen som barnehagemyndighet og –eier må ha rutiner for å opplyse foreldrene om denne 
muligheten gitt i forskriften. Det ville være naturlig at det fremkommer i utlysningen av 
barnehageplasser og søknadsfristen for hovedopptaket til dette. Dette beskrives da også i 
vedlagte informasjon fra Utdanningsdirektoratet som en god måte å gjøre det på. I samme 
informasjon til foreldrene bør det også fremkomme den muligheten som finnes for gratis 
kjernetid for 3-. 4- og 5-åringer: husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis 
oppholdstid i barnehage per uke og fra 1. august 2017 var denne inntekstgrensen satt til 
450 000,- etter søknad. 
Dyrøy kommune har mulighet til å tilby sine innbyggere med behov for barnehageplass en bedre 
ordning enn det makssatsene legger opp til. Det vil kunne være et viktig ledd i inkludering av 
alle barn i noen tilfeller.  
Forslaget som legges fram er dog i tråd med makssatsene som er fastsatt av stortinget og i 
forskrift for redusert foreldrebetaling. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE  
 
Søknad om redusert foreldrebetaling for et barnehageåret kan leveres etter at skattemelding 
(selvangivelsen) for foregående år er mottatt. Dokumentasjon på inntekt skal være 
skattemeldingen. 
Redusert foreldrebetaling innvilges for ett barnehageår av gangen, og de som har innvilget for 
inneværende barnehageår må søke på nytt neste barnehageår. 
 
Informasjon om ordningen 
Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens brutto inntekt for en barnehageplass. For 2018 
vil husstander med brutto inntekt under kr. 533 500,- være berettiget redusert foreldrebetaling. 
Dette fastsettes av regjeringen hvert år i forbindelse med statsbudsjettet. 
 
20 timer gratis oppholdstid i uken de tre siste årene i barnehagen, for familier med lav 
inntekt.  
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og femåringer 
i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig 
kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med 
utsatt skolestart. 
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Mer informasjon om ordningen, og elektronisk søknad finnes på Dyrøy kommune sine 
hjemmesider: http://www.dyroy.kommune.no/barnehage 
 
Det er ingen søknadsfrist ut over dette, og ved innvilgelse av søknad vil den gjelde fra første hele 
måned etter søknad og inneværende barnehageår.  
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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 Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
  

Dato FOR-2005-12-16-1478 

Departement Kunnskapsdepartementet 

Publisert I 2005 hefte 15 

Ikrafttredelse 01.01.2006 

Sist endret FOR-2016-04-29-437 fra 01.08.2016 

Endrer FOR-2004-04-23-666 

Gjelder for Norge 

Hjemmel LOV-2005-06-17-64-§15 

Kunngjort 16.12.2005 

Korttittel Forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

 

Kapitteloversikt: 
 

 Hoveddel 
 Merknader til de enkelte bestemmelsene 

 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 
(barnehageloven) § 15. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Kunnskapsdepartementet). 
Endringer: Endret ved forskrifter 17 april 2015 nr. 379, 5 juni 2015 nr. 583, 29 april 2016 nr. 437. 

§ 1.Maksimalgrense for foreldrebetalingen 

Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en 
maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. 

Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen 
gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med 
heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. 

§ 2.Deltidstilbud 

Foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et 
heldagstilbud. 

Med deltidstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid under 41 timer. 

§ 3.Moderasjonsordninger 

Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% 
søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere 
barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i 
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foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen 
etter § 1 1. ledd i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller 
søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få 
dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. 

Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal 
forvaltes. 

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. 
Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av 
husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig 
kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 
1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om 
søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for 
første barn. 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. 

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller 
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem 
selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til 
siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. 

Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og 
samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og 
som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 
månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal 
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme 
folkeregisteradresse som barnet. 

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og 
femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og 
skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende 
gjelder for barn med utsatt skolestart. 

0 Endret ved forskrifter 17 april 2015 nr. 379 (i kraft 1 mai 2015), 5 juni 2015 nr. 583 (i kraft 1 aug 2015), 29 april 2016 nr. 437 (i kraft 1 aug 2016). 
§ 4.Unntak - Mulighet for å gå utover maksimalgrensen 

Foreldrebetalingen kan settes høyere enn den gjeldende maksimalgrensen når: 

a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller 
b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes. 

For slikt unntak fra maksimalgrensen kreves det samtykke fra barnehagens 
foreldreråd. Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig 
flertallsvedtak gjelder. Barnehageeier må legge fram slik dokumentasjon at foreldrerådet 
kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt og vurdere om det 
vil gi sitt samtykke. 

Ved vesentlige endringer i maksimalgrensen kreves det nytt samtykke. I slike tilfeller 
skal barnehageeier legge til rette for at nytt samtykke fra foreldrerådet kan gis innen 
rimelig tid etter at endringen i maksimalgrensen har trådt i kraft. Et slikt samtykke kan gis 
med virkning tilbake i tid. 

§ 5.Klage til fylkesmannen 
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Fastsetting av foreldrebetaling kan påklages til fylkesmannen. 

Fylkesmannen kan gi pålegg om retting av ulovlig fastsetting av foreldrebetaling. 

§ 6.Ikraftsetting og overgangsordninger 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager fastsatt ved kgl.res. 23. april 2004 nr. 666 med hjemmel i 
lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven) § 15a og § 4 fjerde ledd. For 
2006 fastsettes maksimalgrensen av Kongen i Statsråd. 

Barnehageeier kan kreve inn foreldrebetaling etter tidligere regler for 
maksimalgrense (2.750,-) inntil barnehagen har mottatt statstilskudd, dog ikke utover 
februar 2006. Barnehagen plikter å tilbakebetale differansen mellom innbetalt 
foreldrebetaling og ny maksimalgrense når barnehagen har mottatt statstilskuddet. 

Merknader til de enkelte bestemmelsene 
Til § 3:  
Tredje ledd 

Kommunene plikter, jf. første punktum, som et minimum, å tilby reduksjon i 
foreldrebetalingen som er tilsvarende denne satsen, og kan også velge å tilby fritak for 
foreldrebetaling (friplass). 

Ordninger for fritak for foreldrebetaling har kommunen også gjennom øvrig 
regelverk. I høringsnotat av 23. desember 2003 om utkast til forskrift om foreldrebetaling 
i barnehager, vises det blant annet til friplass med hjemmel i barnevernloven. 
Bestemmelsen berører ikke ordninger for fritak og moderasjon etter annet regelverk. 
Departementet har oppfordret kommunene til å videreføre slike ordninger, jf. Prop.1 S 
(2014-2015). 

Av andre punktum fremgår at kommunens reduksjon i foreldrebetalingen fastsettes 
som en nasjonalt satt prosentsats for maksimal andel av inntekt brukt på 
foreldrebetaling, med den fastsatte maksimalprisen som en øvre grense. 
Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf § 1. Kommunen skal 
tilby inntektsgradert reduksjon slik at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i 
barnehage maksimalt skal utgjøre seks pst. for første barn, med den fastsatte 
maksimalprisen som et øvre tak. 

Inntekten foreldrebetalingen skal beregnes ut fra er husholdningens samlede 
personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Dette medfører 
at skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. ikke skal 
inkluderes. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved 
salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av 
andres eiendeler. 

For andre, tredje eller flere barn skal foreldrebetalingen settes i tråd med 
bestemmelser om søskenmoderasjon, jf. § 3 første ledd. Bestemmelsen viderefører 
dagens søskenmoderasjon, slik at foreldrebetalingen for andre og tredje eller flere barn 
maksimalt settes til henholdsvis 70 pst. og 50 pst. av foreldrebetalingen for første barn. 
Dette betyr at dersom en får innvilget reduksjon i foreldrebetaling for første barn, skal 
reduksjon også gis for resten av barna i husholdningen, med søskenmoderasjon i tillegg. 
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Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle 
foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre 
med rett på reduksjon med barn i private barnehager skal slippe å først søke om 
reduksjon til kommunen, motta giro for full pris i barnehage og deretter få refundert 
reduksjonen fra kommunene. Kommunene må gi informasjon til de private barnehagene 
om hva de med rett på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin 
fakturering tar hensyn til en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må deretter 
refundere de private barnehagene for inntektstapet på samme måte som de gjør i dag. 

Departementet har lagt til grunn at økt bevilgning kommer i tillegg til midlene som 
kommunen i dag benytter på moderasjons- og fritaksordninger, slik at barnefamiliene får 
tilsvarende eller større reduksjon enn de har i dag, jf. Prop 1.S (2014-2015). 
Departementet presiserer at bestemmelsen gir en minstestandard for reduksjon. 
Kommunene står fritt til å gi en større reduksjon i foreldrebetalingen enn prosentsatsen 
fastsatt i bestemmelsen. Kommunene må følge føringene for ordningen for reduksjon 
som fastsettes i forskriften, men står fortsatt fritt til å ha lavere foreldrebetaling ved 
eksempelvis å sette prosentsatsene lavere enn det departementet fastsetter eller tilby 
friplasser.  
Fjerde ledd 

Ordninger for reduksjon skal fortsatt være søknadsbasert og det søkes for ett 
barnehageår av gangen. Foreldre søker til kommunen som beregner foreldrebetaling ut i 
fra husholdningens inntekt. Dersom noen som etter tredje ledd har rett på reduksjon i 
foreldrebetalingen får barnehageplass underveis i barnehageåret, må det samtidig kunne 
søkes om reduksjon i foreldrebetaling. Ved søknad om reduksjon på slutten av et 
barnehageår kan siste tilgjengelige selvangivelse benyttes som dokumentasjon. 
Dokumentasjonen blir da det samme som for neste barnehageår, og vedtak om 
foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn et år. 

Ved at ikrafttredelse av ny moderasjonsordning finner sted fra 1. mai 2015, vil 
tilsvarende gjelde for perioden mai–juli 2015. Vedtak om moderasjon i perioden mai–juli 
2015 behandles således med tilsvarende dokumentasjonsgrunnlag som saker for 
barnehageåret 2015/2016.  
Femte ledd 

Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års 
selvangivelse. Selvangivelsen inneholder opplysninger som er innrapportert av 
tredjeparter, f.eks. arbeidsgiver, NAV, forsikringsselskaper, aksjeselskaper, 
verdipapirforetak, VPS og banker. Arbeidsinntekt, sykepenger, uføretrygd, 
etterlattepensjon, renteinntekter, aksjeutbytte vil normalt være forhåndsutfylt. 
Skattepliktige kapitalinntekter blir og i stor grad innrapportert. Skattepliktige inntekter som 
ikke er innrapportert, er man pliktig å beregne og fylle ut før selvangivelsen leveres. Det 
gjelder f.eks. utleieinntekt i regnskapslignet bolig, lønnsinntekt i utlandet, beregnet 
personinntekt i selvstendig næringsvirksomhet, renteinntekter fra privat utlån og renter 
fra formue i utlandet. Dersom søkere har skattepliktige kapital- eller personinntekter som 
ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig å opplyse om disse ved 
søknad om reduksjon i foreldrebetaling, slik at inntektsgrunnlaget gjenspeiles i den 
faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekten. 

Som det angis i andre punktum kan kommunen unntaksvis godta annen 
dokumentasjon for inntekt. Dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse, for 
eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon 
for inntekt. Ved vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års 
selvangivelse kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Med vesentlig og 
varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet, endring i 
husholdningens sammensetning eller lignende.  
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Sjette ledd 
Angir hvordan husholdningens sammensetning er å forstå, jf. tredje ledd.  
0 Merknader tilføyd ved forskrift 17 april 2015 nr. 379 (i kraft 1 mai 2015). 
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Foreldrebetaling 
Her beskriver vi minimumskravene. Kommunene kan tilby 
familier en enda lavere makspris, og gi større moderasjon. 

ARTIKKEL  SIST ENDRET: 21.12.2017 
Last ned som PDF Skriv ut 

Makspris 
Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. 

Maksprisen for 2017 er 2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per 
år. 

Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per 
år. 

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige 
eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby 
foreldrene en lavere pris enn maksprisen. 

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til 
maksprisen. 

Grensen blir fastsatt av Stortinget.  

Moderasjonsordninger 
Har du flere barn i barnehagen? 
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal 
kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles 
søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna 
går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. 

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje 
barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. 

Har du lav inntekt? 
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Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav 
inntekt. 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til 
husholdningen, skal du ha en redusert pris. 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin 
til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger 
med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. 

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har 
ansvaret. 

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der 
foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling. 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer 

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt 
skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer 
gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2017 gjelder 
dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 
450 000 kroner per år. 
Om finansiering av barnehager og gratis kjernetid for familier med lav 
inntekt på regjeringen.no. 
Mer om moderasjon og gratis kjernetid 
Spørsmål og svar, og oversikt over forskriftsendringene 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/159 

Saksbehandler: Nina Bolle 

Dato: 30.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Saksframlegg OpOm 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 4/18 13.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Handlingsplan omsorgssvikt vold og overgrep mot barn revidert felles interkommunalt. 
  

 

Saksopplysninger 
Barnehagenettverket for Indre-SørTroms har utarbeidet en handlingsplan om omsorgssvikt, vold 
og overgrep mot barn. Denne er tenkt brukt i alle barnehagene nettopp for å ha gode rutiner for 
oppfølging i slike saker. Den bør evalueres og oppdateres jevnlig slik at den er et dokument som 
passer til en barnehageverden som er i endring. Handlingsplanen legges ved i sin helhet med 
Dyrøy kommune sine opplysninger i forhold til barneverntjeneste ol som er gjeldene så vidt meg 
bekjent.  

Administrasjonens vurdering 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Handlingsplanen tas inn som et arbeidsdokument for Dyrøy barnehage. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Aktuelle kontakter 

Tverrfaglig ressursgruppe: 
Barneverntjenesten Sørreise og Dyrøy  778 75 000 
PPT       771 72 800 
Helsestasjon      771 89 200/ 990 98 768 
Politi       777 96 000 
Barnehuset i Tromsø                                                     777 97 440 
 
Enhetsleder: Nina Bolle    922 12 053/ 915 73 209   
Pedagogisk leder barnehage: 

Gunlaug     909 73 158 
Siv      477 13 229 
Eldbjørg     980 52 625 

Rådmann  Erla Sverdrup  906 95 106  
    
Pedagogisk leder sørger for at oppdaterte numre er lagret på avdelingas telefon. 
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Bruk av planen 

Denne planen beskriver rutiner for hvordan barnehagens ansatte skal handle ved 
mistanke om omsorgssvikt, vold og overgrep. 

Handlingsplanen gjennomgås hver høst med alle ansatte, og evalueres en gang i året. 
Leder informerer nye ansatte om rutinene. 
 
Kursing av nyansatte 
 
Nettkurset til RVTS skal gjennomgås så snart som mulig (minimum to mnd.)etter 
tilsetting. Hvis det er mange nye ansatte,-kan kurset avvikles felles med andre 
kommuner. 
Kurset bør/kan gjennomføres over to halve dager. 
Når kurset er gjennomført skal dette meldes inn til personal.  
Det er ønskelig at tilkallingsvikarer også gjennomfører kurset. 

Meldeplikt 

Alle ansatte i barnehagen har meldeplikt til barneverntjenesten ved mistanke om 
omsorgssvikt.  

Loven sier: «Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi 
opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i 
hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. (Lov om 
barnehager, § 22). 

Dette er nærmere beskrevet på side 7. 

Definisjoner omsorgssvikt 

Hentet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 
Det finnes ulike måter å omtale omsorgssvikt på. En vanlig måte er å skille mellom: 
 
«Passiv fysisk mishandling» som innebærer manglende tilfredsstillelse av barns 
fysiske behov så som sterkt avvikende ernæring, manglende beskyttelse mot fysiske 
farer, manglende hygiene og klær som ikke passer til vær og temperatur. Et annet ord 
for dette er vanskjøtsel.  
 
«Passiv psykisk mishandling» eller «psykisk omsorgssvikt» omfatter grov 
understimulering og likegyldighet, og mangel på konsekvens og forståelighet i 
oppdragelsen i en slik grad at det hemmer barnets utvikling.  
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«Aktiv fysisk mishandling» omfatter grov vold mot barn i form av slag, brenning, 
utsulting og liknende. 
 
«Aktiv psykisk mishandling» betyr at barnets omsorgspersoner viser en fiendtlig 
holdning som kommer til uttrykk gjennom nedvurdering, latterliggjøring, trusler om 
straff osv.  
 
«Seksuelle overgrep» defineres som seksuell aktivitet mellom en voksen og barn, der 
den voksne utnytter barnets avhengighet og umodenhet for egen seksuell 
tilfredsstillelse (Bunkholdt/ Sandbæk, 1998).  

Framgangsmåter  

Akutte tilfeller 
Dette kan for eksempel være foreldre som er påvirket av rusmidler, eller som på andre 
måter er uegnet til å ta seg av barna, for eksempel foreldre i psykisk ubalanse. Akutte 
tilfeller kan også handle om at man ser klare tegn på at et barn har vært utsatt for 
seksuelle overgrep eller andre former for vold. 
1. Tiltak: 

 Ikke skift klær på barnet 
 Evt brukt tøy pakkes inn i papir-ikke plast! 
 Ikke bad eller vask barnet. 

2. Hvis du er alene, hent hjelp fra en kollega. Det er viktig å ivareta barnet, samtidig 
som situasjonen med foreldrene skal håndteres. Er du usikker i situasjonen, be noen 
andre overta hvis mulig. Søk hjelp på egen eller andre avdelinger.  

3. Kontakt barneverntjenesten umiddelbart. Informer styrer. Utenom kontortid 
kontakt politi. 

4. Ved mistanke om ruspåvirkning og kjøring, kontakt i tillegg politi. Informer styrer. 
 

Mistanke om omsorgssvikt 
1. Ta en samtale umiddelbart med en kollega. Bring saken til pedagogisk leder, helst 

samme dag.  
2. Pedagogisk leder lager et notat på barnets mappe, i samarbeid med den som bringer 

inn bekymringen. Vær så nøyaktig som mulig i beskrivelsen. Husk dato og 
klokkeslett. Eventuelle nye observasjoner nedtegnes fortløpende. 

3. Informer styrer om bekymringen. 
4. Gjennomfør et møte på avdelinga hvis mulig. Gjennomgå årsaker til bekymringen. 
5. Pedagogisk leder innkaller foreldrene til samtale, og informerer om bekymringen. 
6. Dersom bekymringen er i henhold til opplysningsplikten (se s.7 ), skal bekymringen 

meldes til Barneverntjenesten. Opplysningene skal normalt gis av styrer, men hver 
enkelt ansatt har likevel en selvstendig plikt til å melde bekymring. Bekymring 
meldes snarest, og innen 2 uker hvis mulig. 
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7. Ped.leder i samarbeid med styrer har ansvar for å følge opp saken til 
bekymringsmelding er sendt. Ped.leder følger deretter opp saken videre, til 
bekymringen lukkes. 

Mistanke om seksuelle overgrep eller vold 
1. Ta en samtale umiddelbart med en kollega. Bring saken til pedagogisk leder samme 

dag. Foreldre skal ikke informeres. 
2. Informer styrer om bekymringen, helst samme dag. 
3. Pedagogisk leder lager et notat på barnets mappe, i samarbeid med den som bringer 

inn bekymringen. Vær så nøyaktig som mulig i beskrivelsen. Husk dato og 
klokkeslett. Eventuelle nye observasjoner nedtegnes fortløpende. 

4. Gjennomfør et møte på avdelinga hvis mulig. Gjennomgå årsaker til bekymringen. 
5. Ved behov, kontakt Tverrfaglig ressursgruppe i kommunen. Se informasjon om dette 

lenger ned. 
6. Meld bekymring til Barneverntjenesten snarest.  
8. Ped.leder i samarbeid med styrer har ansvar for å følge opp saken til 

bekymringsmelding er sendt. Ped.leder følger deretter opp saken videre, til 
bekymringen lukkes. 

Oppfølging i barnehagen 

Hvis vi er bekymret for et barn, er det viktig å dele denne bekymringen med noen. Drøft 
observasjoner som er gjort, og bring saken til pedagogisk leder, helst samme dag.  

 Er vi usikre på grad av alvorlighet og om bekymringen skal meldes, må vi jobbe 
videre med observasjoner.  

 Saken kan drøftes anonymt med Barnevernstjenesten. Så lenge vi er usikre på 
hvorvidt det er meldeplikt, er det viktig at drøftingen holdes anonym. 

 Gjør skriftlige notater; Før på dag/ tidspunkt, og beskriv hendelsen så detaljert som 
mulig. 

 Følg med på samspill mellom barn og foreldre.  
 Bruk mye tid på barnet, vær ekstra oppmerksom. 
 Bruk barnets tegninger, «Samtalebilder», «Det er min kropp», «Ti små vennebøker» 

og annet egnet materiell. Se vedlagt liste for egnet materiell. 

Når informerer vi foreldrene 

Barnehagen bør som hovedregel orientere foreldrene om at den sender melding til 
barneverntjenesten. 
I noen tilfeller skal foreldrene ikke informeres;  
 Ved mistanke om at barnet er utsatt for seksuelle overgrep. 
 Der barnet eller noen som står barnet nær er utsatt for andre former for vold eller 

overgrep. 
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 Der det å orientere foreldrene kan medføre fare for noens liv eller helse. 

Informasjon om tverrfaglig ressursgruppe 

Gruppa består av representanter for barnevern, PPT, helsestasjon og politi. Gruppa kan 
kontaktes når vi har mistanke om at barn har vært utsatt for seksuelle overgrep eller 
vold/ vært vitne til vold. Bekymringer kan drøftes anonymt, og gruppa kan gi råd om 
hvordan en bør gå fram i det videre arbeidet. 

Andre arenaer for å drøfte bekymringer 

Barnehagen møter eksterne samarbeidspartnere også på andre arenaer, der 
bekymringer kan drøftes. Dette er: 

Tverrfaglig møte 
Avholdes to ganger pr. halvår i barnehagen. Gruppas faste medlemmer er en 
representant fra barnevernstjenesten, en fra PPT og en fra helsestasjonen, samt 
barnehagens styrer. Dette er et lavterskeltilbud, der vi kan ta opp undringer eller 
bekymringer knyttet til barn. Den som eier bekymringer, deltar på møtet, samt 
foreldrene dersom de ønsker det. 

Ressursteam 
Avholdes en gang hvert halvår i barnehagen. Her deltar en fast kontakt fra PPT og 
barnehagens styrer. Ped.lederne deltar etter behov. Ressursteamets formål er bl.a. å ha 
en gjennomgang av status i barnehagen, hvilke barn vi jobber spesielt med, 
veiledningsbehov etc. 
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Lovgrunnlaget 

Lov om barnehager, § 22. Opplysningsplikt til barneverntjenesten  

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til 
tiltak fra barneverntjenestens side.  

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 
barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller 
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-
10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. 
samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for 
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike 
opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.  

Generelle merknader  

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For at barnevernet 
skal kunne ivareta denne oppgaven overfor barn i alvorlige situasjoner, vil barnevernet 
ofte være avhengig av å motta opplysninger fra andre. Av denne grunn er alle ansatte i 
barnehager og skoler etter nærmere regler pålagt opplysningsplikt overfor barnevernet.   

Styreren er den som normalt skal gi slike opplysninger. Bestemmelsen om at 
opplysningene normalt skal gis av styrer er en saksbehandlingsregel og fritar ikke den 
enkelte ansatte fra dennes opplysningsplikt.   

Gjennom sin daglige nære kontakt med barn er de ansatte i barnehagene i en sentral 
posisjon i forhold til å kunne observere og motta informasjon om barns omsorgs- og 
livssituasjon. For at barn i alvorlige situasjoner skal bli sett av barnevernet og få den 
hjelp de har behov for, er det derfor svært viktig at de ansatte i barnehagene oppfyller 
opplysningsplikten når den inntrer.    

En forutsetning for dette er at de ansatte har tilstrekkelige kunnskaper om 
opplysningsplikten og dens anvendelse.  Det er viktig at alle ansatte har kunnskap om 
følgende:  
 At opplysningsplikten gjelder for alle ansatte i barnehager.   
 At opplysningsplikten innebærer en plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten 

uten hinder av taushetsplikten, samt at plikten gjelder både av eget initiativ og etter 
pålegg fra barneverntjenesten. 

 At opplysningsplikten inntrer i de alvorlige tilfellene; Der det er grunn til å tro at et 
barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.   
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Oversikt over ansvar:  
 
Mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep i barns nære relasjoner 

 

 
 

TILTAK 
 

 
ANSVARLIG 

 

 
STØTTE 

 

 
GJØREMÅL 

 

 
HJELPEMIDLER 

 

1 
Motta og å vurdere 
mistanke om 
seksuelle overgrep 

Ansatt som får 
mistanke/mottar 
anklage. 
Styrer 

Pedagogisk 
leder 

 
Melde til styrer. 
Vurdere mistanke 
Evt. kontakte 
barnevern/andre 
fagfolk 

Motta og å vurdere 
mistanke om seksuelle 
overgrep 

2 Se etter tegn på 
seksuelle overgrep Styrer/enhetsleder 

 
Pedagogisk 
leder. Andre 
ansatte. 
Barnevern/andre 
fagfolk 
 

Avklare mistanke. 
Dokumentere tegn på 
seksuelle overgrep 
( bilder, tegning, 
samtale mm) 

Mulige tegn til 
seksuelle overgrep 

3 
Melding til 
barnevernet om 
seksuelle overgrep 

Styrer Pedagogisk 
leder 

 
Sende 
bekymringsmelding. 
Barnevernet: Sette i 
gang undersøkelse 
og sette i gang tiltak 
 

Melding til barnevernet 
Meldingsskjema 

4 Melding til politiet om 
seksuelle overgrep 

Barnevernet 
Styrer/enhetsleder (i 
akutte saker) 

Styrer 

 
Politiet:  
Stoppe misbruk, 
Konfrontere 
overgriper. 
Etterforske saken 
 

Melding til politiet 

5 
Informasjon til 
hjemmet om 
seksuelle overgrep 

Barnevernet 

 
Politiet 
Styrer 
 

Informere familien 
Støtte familien Informasjon til hjemmet 

6 Følg opp ansatte Styrer 

 
Barnevern 
PPT 
Kriseteam 
Andre fagfolk 
 

Kollegastøtte 
Kompetanseheving Oppfølgning av ansatte 

7 Følge opp barnet Styrer og pedagogisk 
leder 

Styrer 
Ped.leder 
Barnevern 
PPT 

 
Omsorg for barnet 
Planlegge tiltak 
Etablere 
ansvarsgruppe 
 

Oppfølgning av barnet 

8 Melding ved overgrep Styrer/enhetsleder Barnevernet 

 
Melding til 
nødvendige instanser 
om overgrep 
 

Melding om seksuelle 
overgrep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87



 
 
 

Sist oppdatert juni 17 9

Mistanke eller avdekking av seksuelle overgrep begått av ansatt 
 

A.  
 

TILTAK 
 

 
ANSVARLIG 

 

 
STØTTE 

 

 
GJØREMÅL 

 

 
HJELPEMIDLER 

 

1 
Motta og å vurdere 
mistanke om 
seksuelle overgrep 

 
Ansatt som får 
mistanke/mottar 
anklage. 

Styrer/enhtsleder 
Den som har 
mistanke 

Melde til styrer. 
Vurdere mistanke  

Motta og å vurdere 
mistanke om 
seksuelle overgrep fra 
ansatt 

2 Se etter tegn på 
seksuelle overgrep Styrer/enhetsleder 

 
Ansatte som har med 
barnet å gjøre 
Fagfolk på overgrep 
 

 
Avklare mistanke. 
Dokumentere tegn 
på seksuelle 
overgrep 
Melde til 
barnehageeier 

Mulige tegn til 
seksuelle overgrep fra 
ansatt 

3 Motta innrømmelse Den som mottar 
innrømmelsen 

Styrer Barnehageeier 
Tillitsvalgt 
Bedriftshelsetjenesten 

 
Motta forklaring 
Klargjøre saksgang 
Avklare 
arbeidsrettslige 
forhold 
Støtte til den ansatte 

Ansatt innrømmer 
seksuelle overgrep 

4 Behandling av 
mistanke Barnehageeier 

Styrer 
Fagfolk på overgrep  
Politi 
Advokat 
Helsetjeneste 

 
Saksgang ved 
mistanke 
Arbeidsrettslige 
forhold 
Melding til politiet 
Etterforskning ved 
politiet 
Menneskelige 
hensyn 

Behandling av 
mistanke mot ansatt 

5 
Informere det/de 
utsatte barns 
foresatte 

Styrer  

 
Barnehageeier  
Fagfolk på overgrep 
Politi 

Gi informasjon 
Tilby hjelp 

Informasjon til 
utsattes foresatte 

6 Informere og 
involvere ansatte  Styrer 

 
Barnehageeier  
Fagfolk på overgrep 
Politi 

Gi rett informasjon  
Støtte ansatte  
Planlegge tiltak 

Oppfølgning av de 
andre ansatte 

7 Følge opp barnet Pedagogisk leder 
Styrer 
PPT 
Andre fagfolk 

 
Omsorg for barnet 
Planlegge tiltak 
Etablere 
ansvarsgruppe 

Oppfølgning av 
barnet 

8 Informere andre 
foresatte Styrer 

Barnehageeier  
Fagfolk på overgrep 
Politi 
 

 
Gi rett informasjon 
Hindre rykter og 
forhåndsdømming  
Bygge tillit til 
barnehagen 
 

Informasjon til 
hjemmene om 
mistanke mot ansatt 
Muntlig invitasjon til 
foreldremøte med 
varslingsliste 

9 Foreldremøte Barnehageeier og 
Styrer 

 
PPT 
Andre fagfolk  
Politi 

Informere foresatte 
Gi råd til foresatte 

Foreldremøte om 
seksuelle overgrep 

10 Informere barna Pedagogisk leder Styrer  
PPT 

 
Gi rett informasjon 
Bearbeide  
Hindre engstelse 

Informasjon til de 
andre barna 

11 Mediehåndtering 
Administrasjonssjef 
Enhetsleder 
 

 
Barnehageeier 
Politi 
Advokat(er) 

Styre informasjon 
Mediehåndtering ved 
seksuelle overgrep fra 
ansatt 

12 Melding ved 
seksuelle overgrep  Styrer Barnehageeier 

 
Melding til: 
Barnehageeier 
Forsikringsselskap 
Tilsynsmyndighet 
 

Melding ved seksuelle 
overgrep fra ansatt 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/169 

Saksbehandler: May-Elin Hals 

Dato: 30.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 5/18 13.02.2018 
   

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune hadde systemrettet tilsyn på elevenes psykososiale miljø våren 2017. Tilsynet 
avdekket lovbrudd i forhold til avdekking og internkontroll, det individretta arbeidet og 
brukermedvirkning.  
Fra 01.08.17 ble Opplæringslovens kapittel 9A endret, og skolen har utarbeide nytt system ut fra 
lovendringene.  

Administrasjonens vurdering 
Systemet er utarbeidet med involvering av FAU, elevråd og skolens personale.  
Målet for skolemiljøet er at alle elevene skal oppleve det som trygt og godt. Skolen har 
nulltoleranse mor krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. I planen er de 
forskjellige begrepene definert. Planen har også et årshjul for oppfølging av aktivitetene.  
Før oversendelse til Fylkesmannen 31.10.17 ble planen godkjent av Skolemiljøutvalget. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
 Tore Uthaug 
 rådmann 

 
 
 
 
Vedlegg: System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole
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SYSTEM FOR ARBEID MED 
ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ 

PÅ ELVETUN SKOLE
  

OPPLÆRINGS-
LOVEN:
Alle elevar har 
rett til eit trygt 
og godt 
skolemiljø som 
fremjar 
helse,trivsel og 
læring.        
Skolen skal ha 
nulltoleranse 
mot krenking 
som mobbing, 
vald, 
diskriminering 
og trakassering.
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UTDRAG AV OPPLÆRINGSLOVEN 
 
 
§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø 
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring  

 

9 A-3.Nulltoleranse og systematisk arbeid 
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til 
elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir 
gjort. 

 

§ 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt 
skolemiljø 
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe 
inn mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering dersom det er mogleg.  

 

§ 9 A-8.Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø. 

 

9 A-9.Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 

Skolen skal informere elevane og foreldra om rettane i dette kapitlet. Skolane skal òg informere om 
aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 og om høvet til å melde saka til Fylkesmannen etter § 9 A-6. 

Dersom skolen finn ut at noko ved skolemiljøet kan skade helsa til elevane, skal elevane og foreldra 
snarast mogleg varslast om det. 

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om 
alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med 
skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for 
eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er 
viktige for skolemiljøet. 
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MÅL: 

Målet for vårt skolemiljø er at alle elever skal oppleve det som trygt og godt. 
Skolen har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering. 

 

Definisjoner: 

Med mobbing forstår vi psykisk og/eller fysisk vold mot et offer, utført av enkeltpersoner eller 
grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas 
over tid. (Roland og Sørensen Vaaland) 

 
Krenkelser kan ta mange former  

 Uthengning  
 Baksnakking og spredning av løgner  
 Vold og fysiske overgrep  
 Ødelegging og stjeling av ting  
 Trusler og tulletrusler  
 Ironi, sarkasmer  
 Stemmeleie og herming  
 Kroppsspråk, negative blikk 
 Slutte å prate når en elev kommer til  
 Kallenavn som er negativt ment.  
 Kjefting. Gi ordre. Bestemme.  
 Stadig negative omtale, kommentarer og erting  
 Systematisk avvising eller stryking av en som internettvenn.  
 Varianter av utestenging: Blir ikke ringt til eller kontaktet, mens alle andre samles.  

 

Trakassering:  

Gjentatte krenkelser eller flere ulike krenkelser som rammer samme person/gruppe over tid kalles 
også trakassering.  
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Rasisme:  

En form for krenkelse knyttet mot etnisk bakgrunn, hudfarge eller nasjonal tilhørighet. Å hevde 
holdningen og teorien om at noen mennesker er mindreverdige på grunn av deres tilhørighet, er også 
rasisme, selv om det ikke foregår personlig trakassering.  

Diskriminering:  

Systematisk dårligere behandling av enkeltpersoner eller grupperinger til fordel for andre. 

Både trakassering, mobbing, rasisme og diskriminering er alt sammen krenkelser i lovens forstand. 

 

 

 

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT 

 

HANDLINGSSLØYE 

1. Følge 
med og 

fange opp

2. Gripe 
direkte inn 

3. Varsle 

4. 
Undersøke

5. 
Sette inn 
tiltak  og 
evaluere

 

1) FØLGE MED 

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en 
elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. 

Vi kan oppdage at elever ikke har det bra ved at: 

o vi snakker med elevene 

o de ansatte ser noe eller fanger opp noe i samtaler med andre elever 

o foreldre som tar kontakt fordi de melder fra om det har skjedd noe på skolen. 
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o eleven forteller om mistrivsel 

o endringer i atferd hos elever, eller endringer i klasse- eller skolemiljøet. 

o noen elever blir stille og trekker seg tilbake i lek eller deltar ikke i lek og aktiviteter, 
mens andre trer tydelig fram og gir beskjed når ting blir vanskelige. 

o endringer i klasser kan være mer bråk og uro, endringer sosialt og hvilke barn som 
leker samme 

 

2) GRIPE INN 

Hvis en som ansatt i skolen overhører for eksempel hatytringer eller observerer mer indirekte 
krenkelser som utestenging, isolering og baksnakking, skal den gripe inn umiddelbart og stoppe 
situasjonen. Det kan for eksempel dreie seg om å stanse en slåsskamp eller annen fysisk krenkelse, 
om å stanse en utfrysningssituasjon eller stanse og irettesette elever som kaller andre stygge ting. 
Plikten til å gripe inn er begrenset til inngrep som er mulige å gjennomføre. Det betyr at ansatte ikke 
skal stå i fare for å skade seg selv eller krenke noen av elevene for å stanse situasjonen, med mindre 
det er nødrett eller nødverge.   

 

3) VARSLE 

Alle som jobber på skolen skal varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og 
godt skolemiljø. 

Det skal være lav terskel for hva som skaper mistanke til at en elev ikke har det bra på skolen. 
Plikten til å varsle rektor gjelder for all mistanke. Det kan for eksempel: 

o basere seg på observasjoner av elevene 

o tilbakemeldinger i undersøkelser 

o beskjeder fra foreldre eller medelever 

o aktivitet i sosiale medier. 

o at en elev sier fra at han eller hun ikke trives på skolen 

Hvor raskt en sak skal varsles til rektor, må vurderes fra sak til sak. 

Alvorlige saker skal varsles straks. Andre saker kan det være forsvarlig å vente litt lenger med, for 
eksempel til slutten av skoledagen eller til ukentlige oppsummeringer. 

Vedlagte varslingsskjema skal brukes. 
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4) UNDERSØKELSE 

Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet.  

Hvis noen som jobber i skolen ser eller mistenker at en elev ikke har det trygt og godt, skal 
de undersøke saken med en gang. Plikten til å undersøke har like lav terskel som plikten til å varsle. 
Hvis elever selv sier ifra om at de ikke har det bra, skal skolen alltid undersøke saken nærmere. Det 
er helt nødvendig for å kunne sette inn gode, egnede tiltak. Hvor grundige undersøkelsen skal være 
gang er avhengig av skjønn, formålet med undersøkelsene og hvilken situasjon man står ovenfor i 
hvert enkelt tilfelle.  

Skolen skal sørge for elevenes medvirkning når de undersøker saker. Dette skal gjøres ved at 
involverte elever blir hørt, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid 

 

5) SETTE INN TILTAK 

 Skolen har plikt til å  

o sette inn egnede tiltak for alle elever som opplever at skolemiljøet ikke er trygt og 
godt, uansett årsak 

o følge opp tiltakene 

o evaluere virkningen av tiltakene 

o legge til eller endre tiltak hvis det er nødvendig 

Det er utarbeidet mal for aktivitetsplan. I aktivitetsplan skal det settes mål for arbeidet, hvilke tiltak 
som skal settes inn, angis tidsperiode, ansvarlig for oppfølging og tidspunkt for evaluering. 

 

ELEVDELTAKELSE I ARBEIDET MED SKOLEMILJØET 

Alle klassene på Elvetun velger to representanter til elevrådet. Elevrepresentantene møtes både i 
trinngrupper og i møter hvor det er representanter fra alle klassene. Det settes opp møteplan, og 
elevmiljø og trivsel er tema på hvert møte.  

Elevene er aktive deltakere i trivselslederprogrammet som aktivitører ute i friminuttene. De er med 
sammen med en voksen og planlegger aktiviteter og de deltar på kurs i programmet. 

På elevsamtaler brukes ikke-anonym mobbeundersøkelse utarbeidet av Læringsmiljøsentret. Disse 
brukes som ei kartlegging av elevmiljøet, og drøftes i lærerteam og i elevgruppene.   

Resultat av elevundersøkelsen presenteres for elevrådet for 7.-10. trinn.  

Elevrådet velger to medlemmer til skolens samarbeidsutvalg og fire medlemmer til 
skolemiljøutvalget. 
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INORMASJONSPLIKT OG RETT TIL Å UTTALE SEG  

Ved skolestart informeres skolens personale om § 9A og det systematiske arbeidet for et trygt og 
godt skolemiljø.  Det gis også informasjon til renholdere og uteseksjon om deres plikt til å følge 
med, gripe inn og varsle rektor dersom de ser elever som blir krenket.  

Foresatte blir får skriftlig informasjon om rettigheter i 9A og om aktivitetsplikten. Dette skal også 
være tema på klasseforeldremøter. 

Skolen har FAU hvor alle klassekontaktene er medlemmer. Foreldrerådets årsmøte velger 
medlemmer til skolens samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalget.  

Rektor deltar på møter i FAU hvor skolemiljø er tema. Resultat fra elevundersøkelsen presenteres i 
FAU. Resultatene er utgangspunkt for drøfting og evaluering av elevmiljøet. 

I skolemiljøutvalget presenteres og drøftes elevundersøkelsen etter at personale, elever og FAU er 
blitt gjort kjent med resultatene. I utvalget drøftes områder som det er viktig å arbeide spesielt med i 
skolemiljøet. Utvalget orienteres om tiltak i arbeid med elevmiljøet. 
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ÅRSHJUL  

Måned Aktivitet Ansvar 
August  Skolen system for 

arbeide med elevenes 
psykososiale miljø 
gjennomgås med hele 
personalet ved 
skolestart 

 Systemet gjennomgås 
med andre 
arbeidstakere som er 
på skolen bla 
renholdere og 
uteseksjon 

 Ordensreglement og 
system gås gjennom i 
alle klasser. Klassene 
lager egne klasseregler 

 Det sendes ut 
informasjon til elever 
og foresatte 

Rektor 
 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
 
 
 
Kontaktlærer 
 
 
 
Rektor 
 

September  Nominasjon og 
utvelgelse av 
trivselsledere  

 Det velges 
elevrådsrepresentanter 
fra alle klassetrinn 

 Elevråd konstitueres 
 Det holdes 

klasseforeldremøter 
hvor klassemiljø og 
system for elevenes 
psykososiale miljø er 
tema 

Kontaktlærere og ansvarlig 
for trivselseder-ordninga 
 
Kontaktlærere 
 
 
Elevrådskontakt 
 
Kontaktlærer 
 
 

Oktober  Frist for 
gjennomføring av 
elevsamtaler uke 40. 
Skjema for ikke-
anonym 
mobbeundersøkelse 

Kontaktlærer 
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fra Læringsmiljø-
senteret brukes 

 Årsmøte i 
foreldrerådet med valg 
av representanter til 
skolemiljøutvalg(SMU) 
og 
samarbeidsutvalg(SU) 

 Elevundersøkelsen 
gjennomføres 

 
 
 
Rektor/ FAU-leder 
 
 
 
 
 
Rektor 
 

November  Utviklingssamtaler 
gjennomføres innen 
uke 42 

 Resultat av 
elevundersøkelsen 
presenteres i elevråd, 
personalmøte og FAU 

 Møte i SMU  

Kontaktlærer 
 
 
Rektor og kontaktlærere 
 
 
 
Rektor 
 

Desember  Felles julegrøt for alle 
elever 

Rektor/FAU 

Februar/mars  Foreldremøter 
 Elevsamtaler frist uke 

10, ikke-anonymt 
skjema brukes 

 Møte i SMU 

Kontaktlærer 
 
 
 
Rektor 

April  Utviklingssamtaler 
inne uke 18 

Kontaktlærer 

Mai  Evaluering og 
rullering av system for 
elevenes psykososiale 
miljø 

 Møte i SMU 

Rektor 
 
 
 
Rektor 
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                   Dyrøy kommune 
                   Elvetun skole 
 

Meldeskjema 
om bekymring for elevens psykososiale skolemiljø 

 
Elevens navn: Fødselsdato: Elevens klasse: 

Elevens navn Fødselsdato Klasse 

Bekymringen meldes til: Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Bekymringen meldes av: 
(elev, medelev, foresatte, andre) 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Dato for meldingen: 
Meldingsdato 

 

 

Hva dreier bekymringen seg om? (mobbing, vold, rasisme, diskriminering, utestenging) 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Hvordan ble bekymringen oppdaget? 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

Andre observasjoner: 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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                   Dyrøy kommune 
                   Elvetun skole 
 
 

    AKTIVITETSPLAN 

     

 

Navn:  
 

Hvilket problem skal løses? 

 

 

Målsetting: 

 

 

Tiltak Gjennomførings-
periode 

Ansvar Evaluering 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolens prosedyrer når mobbing er meldt eller avdekket: 
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HVA HVORDAN HVEM 
Individuell samtale med 
mobbeoffer 

Starte samtalen med å si at man 
vet at eleven blir mobbet. 
Gi eleven støtte. 
La eleven fortelle uten press. 

 
Kartlegge: 
Hva har skjedd, hvem mobber, 
hvor ofte skjer mobbingen, hvor 
skjer dette, hvordan foregår 
mobbingen? 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Kontaktlærer og rektor 

Individuell samtale med 
mobber/mobberne, en om 
gangen. 
Dersom det er flere, må disse 
ikke få anledning til å snakke 
med hverandre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klargjøre at man vet om 
mobbingen. 
Lytte - ikke gå inn i diskusjon! 

Alvoret tydeliggjøres 

Viktige momenter: 
1. Vi aksepterer ikke mobbing 

ved vår skole 
2. Videre utvikling vil bli fulgt 

nøye 
3. Negative konsekvenser 

dersom mobbingen ikke 
opphører. 

4. Gjenta at mobbingen skal ta 
slutt umiddelbart. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Kontaktlærer og rektor 
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Foreldre/foresatte til den som 
blir mobbet kontaktes 

Informere om hva som er gjort 
og skal gjøres. Spørre hvordan 
de oppfatter situasjonen. Gi 
støtte. 
Markere at skolen har regien. 

 
Det vurderes i hvert enkelt 
tilfelle om foreldre/foresatte 
skal ha en aktiv rolle. 

 
Det avklares hva som skal sies 
til mobberens/mobbernes 
foreldre. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Kontaktlærer 

Foreldre/foresatte til den/de 
som mobber kontaktes. 

Informere om samtalene med 
elevene. 
Være ivaretakende, men tydelig 
på at mobbingen ikke blir 
akseptert. 
Be foreldrene snakke alvorlig 
med sine barn og følge dem 
opp. 

 
Det vurderes i hvert enkelt 
tilfelle om foreldre/foresatte 
skal ha en aktiv rolle. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Kontaktlærer 

Oppfølgingssamtaler med 
mobberen/mobberne. 
Individuelle samtaler 
gjennomføres fortløpende. 

Foretas i løpet av kort tid (maks 
tre dager) 

 
Har mobbingen opphørt? 

 
Foreldre/foresatte informeres 
om utfallet av samtalen. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Aktivitetsplan avklarer 
hvem som deltar 

Oppfølgingssamtaler med 
den som blir mobbet 
 
 
 
 
 

 

Foretas i løpet av kort tid (maks 
tre dager) 
Har mobbingen opphørt? 

 
Foreldre/foresatte informeres 
om utfallet av samtalen. 

 
Samtalen dokumenteres skriftlig 

Aktivitetsplan avklarer 
hvem som deltar 
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Informasjon til rektor  Kontaktlærer 

Evalueringsssamtaler med 
den som har blitt mobbet og 
mobberen/mobberne. 

 
 
Samtale i klassen 

Separate samtaler 
 
Samtalene dokumenteres 
skriftlig 

 
Vurderes 

Kontaktlærer og rektor 
 
 
 

 

Hvis mobbingen ikke tar 
slutt 

Nye samtaler med 
mobber/mobberne og foresatte 
 
Sanksjoner, § 4 i skolens 
ordensreglement 

 
Samtalene dokumenteres 
skriftlig 

Kontaktlærer og rektor 

Oppfølgingssamtaler med 
mobbeoffer og mobber 

Samtalene skriftliggjøres Kontaktlærer og 
rektor 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/166 

Saksbehandler: May-Elin Hals 

Dato: 30.01.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Forslag til endring av skolens ordensreglement 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 6/18 13.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Høring endring skolens ordensreglement (002) 
2 argument fra elevrådet 

 

Saksopplysninger 
På årsmøte i skolens foreldreråd ble tatt opp ønske om å endre skolens ordensreglement § 3 pkt 6 
hvor det heter: 
«Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida. Elever fra 8., 9. og 10. 
klasse kan forlate skoleområdet i matpausetida mellom kl. 11.35 og 12.05. Elevene er 
ulykkesforsikret under all aktivitet i skolens regi, men de som velger å forlate skoleområdet uten 
tillatelse, vil ikke lenger være under skolens ansvar eller forsikring». 
 
Bakgrunn for saka var at muligheten til å forlate skolens område benyttes i stor grad til å gå 
på butikk. De kommer ofte tilbake til skolen med energidrikk, slikkeri og kjeks.  Det fører til 
press om penger, eleven låner penger av hverandre, noe som igjen kan føre til konflikter i 
etterkant.  
Det fører også til at det ligger mye søppel, både på veien til butikken og på skoleområdet. 
 
Administrasjonens vurdering  

Forslag til endring har vært på høring hos FAU, elevrådet for 5.-10. klasse og skolens personale. 
FAU har hatt saka ute på høring hos alle foresatte ved skolen. 
Både i FAU og i skolens personale var det flertall for å endre punktet, mens elevrådet ønsket å 
beholde ordninga slik den er i dag. 
Elevrådet sine argument for å beholde ordninga er ligger som vedlegg til saka. 
Forslag til endring gir mulighet til å forlate skolens område når dette er avtalt med skolen, som 
for eksempel i en periode bruke kunstgressbanen og sandvolleyballbanen. 
Saka ble behandlet i skolens samarbeidsutvalg 29.01.18 hvor det var et flertall på 7 for å endre 
reglementet og 2 stemte for at reglementet ikke skulle endres. Endringa trer i kraft 3.april-18. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til nytt punkt 6: 
Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida. Elevene er ulykkesforsikret 
under all aktivitet i skolens regi, men de som velger å forlate skoleområdet uten tillatelse, vil 
ikke lenger være under skolens ansvar eller forsikring. 
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Endringa gjelder fra 3. april -18. 
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Til Fau 

     Elevrådet 

     Skolens personale 

  

Høring, forslag til endring av skolens ordensreglement § 3 pkt 6 

 
I § 3 pkt 6 heter det: 
«Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida. Elever fra 8., 9. og 10. 
klasse kan forlate skoleområdet i matpausetida mellom kl. 11.35 og 12.05. Elevene er 
ulykkesforsikret under all aktivitet i skolens regi, men de som velger å forlate skoleområdet 
uten tillatelse, vil ikke lenger være under skolens ansvar eller forsikring». 
 
På årsmøtet i Foreldrerådet ble dette punktet drøftet, og årsmøtet ønsket at det ble satt fram 
forslag på å endre punktet til at elevene ikke kan forlate skolens område i skoletida.  
Muligheten til å forlate skolens område benyttes i stor grad til å gå på butikk. De 
kommer ofte tilbake til skolen med energidrikk, slikkeri og kjeks.  Det fører til press om 
penger, eleven låner penger av hverandre, noe som igjen kan føre til konflikter i 
etterkant.  
Det fører også til at det ligger mye søppel, både på veien til butikken og på skoleområdet. 

 

Forslag til nytt punkt 6: 

Elevene skal ikke forlate skolens område på eget initiativ i skoletida. Elevene er 
ulykkesforsikret under all aktivitet i skolens regi, men de som velger å forlate 
skoleområdet uten tillatelse, vil ikke lenger være under skolens ansvar eller forsikring. 
 
 

Høringsfrist 16. januar -18.  

 

Med hilsen 

May-Elin Hals 

enhetsleder
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/198 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 06.02.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Orientering om pasientrettet avvik innen Pleie og omsorgssektoren 
 

Utvalg OPOM Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 7/18 13.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Avviksstatistikk 16-17 
  

 

Saksopplysninger 
Dyrøy kommune har siden 2004 hatt elektronisk pasientjournal. Funksjonaliteten til denne 
inneholder verktøy for å imøtekomme organisasjonens behov for oversikt over kvalitet på 
tjenestene. Pasientrettet avvik er uønskede hendelser som er til ugunst for pasienten. Disse kan 
være av den karakter at man faglig sett har vurdert hvilken oppfølging som er nødvendig for 
pasienten, oppfølgingen blir deretter gjort feil, eller den blir ikke utført av ulike årsaker. Altså 
har ikke pasienten mottatt nødvendig helsehjelp, eller feil helsehjelp. 
 
På denne måten blir avviksstatistikken en indikator på hvordan tjenesteapparatet klarer å følge 
opp helsehjelpen til pasientene. Ved innsyn i journaler i Troms, er det klart at de aller fleste 
kommunene har et stort forbedringspotensiale i forhold til å registrere og deretter formidle disse 
opplysningene til ledere og politikere. Ansatte i PLO-Dyrøy har siden ca 2006-2007 gradvis blitt 
flinkere til å registrere pasientrettede avvik, vi kan si at Dyrøy nå i løpet av det siste året har 
svært gode rutiner på føring av slike avvik. 
Målet er at indikatorene skal være veiledende i forhold til kvalitetssikring av tjenestene, det er 
også innarbeidede rutiner for bearbeiding av avvik, men det viktigste er at registreringen 
muliggjør en oversikt i den enkelte pasients journal, og på den måten sikrer oppfølging, samt at 
ansatte blir bevisstgjort alvoret i situasjonene. 
Fravær av avvik vil ikke være et realistisk mål, derimot vil det være en indikator på at ansatte 
ikke har forståelse av alvoret i hendelser som oppstår. 
 
Når det i en pleieplan er beskrevet et opplegg som skal følges, der f.eks. dusj er en del av dette, 
og helsepersonellet ikke gjennomfører handlingen så betyr det at pasienten ikke fikk hjelp til 
dette, og det kan betegnes som avvik. Dersom en pasient er satt opp på gåtrening som et ledd i 
rehabilitering, og denne ikke blir gjennomført, så får det konsekvenser for pasienten om dette 
gjentar seg gang etter gang. Det vil også få konsekvenser for institusjonen som ikke får skrevet 
ut pasienten på grunn av manglende rehabilitering. Oppfølging av årsakene til disse vil være 
avgjørende for å ivareta pasientsikkerheten og eventuelt forkorte rehabiliteringstiden. 
Avvik knyttet til medisinhåndtering kan i verste fall være livstruende. Omfang og årsak 
avdekkes fort gjennom dette verktøyet. I noen tilfeller kan det påvises at det er ugunstig å legge 
medisiner på natt, det kan være perioder på døgnet der det er mye forstyrrelser i dette arbeidet 
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osv. Gjennom verktøyet settes organisasjonen i stand til å gjennomføre endringer som forbedrer 
rutinene. 
I «sikker senior» - satsingen har PLO også lagd rutiner på å vurdere fallrisiko, samt kartlegge 
omfang av fallulykker. Man kan si at fall ikke er et avvik i seg selv, all den tid en pasient står 
fritt til å bevege seg når og hvor han/hun vil, men det er en uønsket hendelse som i mange 
tilfeller kan forebygges, og dermed kan pasienten unngå bruddskader og de komplikasjoner som 
følger med. På denne måten er fallregistrering et verktøy og en indikator på hvor godt det 
forebyggende arbeidet er gjennomført. Etter oppstart av prosjekt «sikker senior» kan man på sikt 
se om antall fallulykker har gått ned.  

Administrasjonens vurdering 
Statistikkene fra PLO, viser en generell økning i antall pasientrettede avvik i løpet av det siste 
året, sett opp mot forrige år. Det er sannsynlig at bevisstgjøring av ansatte og mer fokus på 
dokumentasjon av helsehjelp er den viktigste årsaken til dette. Det videre arbeidet i 
kvalitetsutvikling vil være å nyansere kodeverk i verktøyet, slik at uønskede hendelser med 
årsakssammenheng i større grad kan fanges opp og forebygges. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Utvalget tar redegjørelsen til orientering.  
2. Avviksstatistikker aksepteres som en indikator på pasientsikkerheten i omsorgstjenesten. 
3. Slike statistikker presenteres utvalget i årets første møte, der utvikling over de to siste år 

sees i sammenheng og årsaksforklares. 
4. Administrasjonen skal videreutvikle nyansene i dokumentasjonsverktøyet slik at det blir 

mest mulig optimalt for pasientens sikkerhet, personalets mulighet til å oppfylle sine 
plikter, og for lederes og politikeres mulighet til å se forbedringsmuligheter i forhold til 
ytelse av helsehjelp. 

  

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2018/188 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 06.02.2018 

 

U.off i hht. 
 

Saksframlegg 
 

Endringsforslag for organisering i PLO første trinn 
 

Oppvekst og omsorgsutvalget Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 8/18 13.02.2018 

 

Vedlegg 
1 Utdyping endringsforslag for organisering i PLO 

 

Saksopplysninger 
Med bakgrunn i kommunestyrets behandling av sak 36/16 og 33/17, er administrasjonen bedt om 
å gå igjennom organisasjonens struktur og organisering. I denne prosessen har Telemarks 
forskning avgitt rapport som i detalj kommer med noen anbefalinger. Rapporten ligger i 
innkallingen til junimøtet (sak 33/17). Så langt har kommunen ansatt to kommunalsjefer, Tore 
Uthaug (Samfunnsutvikling og infrastruktur) samt Karl Johan Olsen (Helse og Omsorg). Uthaug 
er konstituert som rådmann. Den tredje kommunalsjef stillingen (kompetanse og oppvekst) ble 
ikke besatt, og videre utlysning er satt på vent. 
 
I denne fasen ser administrasjonen det som viktig å vurdere og gjennomføre endringer på 
enhetsleder/fagledernivå innen pleie og omsorgssektoren. Nåværende organisering medfører at 
ansvarsområdet for enhetsleder blir for omfattende. I tillegg ser man at faglederfunksjonene i 
praksis dekker mye av dette området uten at det er formalisert. Utdypende kommentarer i 
vedlegg. 
 

Administrasjonens vurdering 
For å begrense antall personale pr leder, samt skape mer avgrensede budsjettansvarsområder, 
omgjøres fagleder sykehjem (100%) til Enhetsleder Sykehjem. Fagleder hjemmetjeneste (100%) 
omgjøres til enhetsleder hjemmetjenester, med ansvar for også PU-tjenester, Rehab og 
Rus/psykiatri. Det opprettes en støttefunksjon som fagleder PU-tjenester, Rehab og Rus/psykiatri 
(40% stilling). Denne stillingen blir en del av rus/psykiatri stilling i åpen omsorg. Det vil si at 
faglederstillingen bør inneha kompetanse på både rehabilitering/habilitering og rus/psykiatri. 
Dette vil avhjelpe enhetsleder hjemmetjenester med saksutredninger i forhold til 
tjenesteutmålinger, samt være en faglig leder for disse tre områdene. Mange utfordringer går på 
tvers av områdene og fagkompetanse på ovennevnte felt vil kunne brukes, og være en ressurs 
som sikrer kvalitet på tjenestene. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Organisasjonsendring utføres slik i første trinn: 
Enhetslederfunksjon PLO opphører, ansvar og funksjoner splittes opp og fordeles. 
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Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder sykehjem, (faglederstilling omdefineres). 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder hjemmesykepleie, (faglederstilling omdefineres). 
Det opprettes ½ stilling fagleder for området PU, rehab og rus/psykiatri, funksjonen tillegges 
eksisterende stilling rus/psykiatri. Resterende av stillingen er utøvende innen fagfeltet 
rus/psykiatri. 
 
Administrasjonen utarbeider stillingsbeskrivelser for de forskjellige funksjoner før omstilling 
iverksettes. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune  
 
 

 

 U.off i hht. 
 

 
Notat 

 

Til: Tore Uthaug 

Fra: Karl Johan Olsen 

 
Sak nr. Dato 
2018/140-1 26.01.2018 

 

Endringsforslag for organisering i PLO 

Med bakgrunn i sak fra formannskap 61/17, k.styret 33/17, adm.utv 6/17 og amu 10/17, 
foreligger det et behov for en endring av organisasjonsstrukturen i kommunens administrative 
organisering. 
Dette notatet tar utgangspunkt i Dyrøy kommunes pleie og omsorgs virksomhet (PLO) og har 
som utgangspunkt kun et trinn i omorganiseringen. 
 
Ved utgangen av 2017 var det en enhetsleder for Pleie og omsorg, med ansvar for sykehjem og  
hjemmetjenester, herunder rus/psykiatri, rehabiliteringsavdeling (en gruppe for yngre personer 
med behov for helsehjelp) samt tilbud til personer med psykisk utviklingshemming og dagtilbud 
for hjemmeboende med kognitiv svikt.  

Enhetsleder PLO

Rådmann

Fysio/folkehelseHelsesøster

Fagleder Hjemmetjenester

Rus/psykiatri, rehab,hjemmebaserte tjenester, PU-tjenester, dagtilbud for 
hejmmeboende med kognitiv svikt.

Fagleder sykehjem

Sykehjem med institusjonsplasser.
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Side 2 av 2 

Oppgaver som løses av rollene:  
 
Enhetsleder PLO  

 Overordnet faglig, personal- og økonomisk ansvar for enheten. (ca 45 årsverk, utgjør i 
smått og stort ca 60-70 personer) 

 Rapportere på ressurskrevende personer 
 Kostrarapportering 
 Oppfølging av sykemeldte 
 Medarbeidersamtaler 
 Driftsansvar 

 
Fagleder Sykehjem  

 Oppfølgingsansvar for utøvelse av helsehjelpen i institusjonen (faglig forsvarlighet) 
 Kontakt med pårørende, 
 Koordinering med samarbeidende instanser 
 Journalansvar for inneliggende pasienter (jamfør lov om pasientjournal) 
 Vederlagsberegning. 
 Turnusutarbeidelse (varige avtaler og helge-/høytidsturnuser) 

 
Fagleder hjemmetjenester  

 Oppfølgingsansvar for utøvelse av helsehjelp (faglig forsvarlighet) og praktisk bistand i 
åpen omsorg. 

 Ajourhold og iverksettelse av behovsprøvde tjenester rettet mot alle pasienter som ikke er 
innskrevet i institusjonen (Saksbehandling). 

 Koordinering og oppfølging av rus/psykiatri feltet 
 Koordinering og faglig oppfølging av rehabiliteringsgruppen (yngre funksjonshemmede) 
 Faglig oppfølging av tjenester til personer med psykisk utviklingshemming.  
 Journalansvar for pasientjournalene.  
 Turnusutarbeidelse (varige og helge-/høytidsturnuser) 
 Innmelding/vedtak til fylkeskommunen vedrørende transporttjenester for 

funksjonshemmede 
 
Et av de største ankepunktene for denne organiseringen er at det faglige spennet blir for bredt. 
Det viser seg at det er vanskelig å kunne kvalitetssikre tjenester som strekker seg fra pleie- og 
omsorgsbehov, via rehabilitering og rus/psykiatri, til tjenester som rettes mot personer med 
psykisk utviklingshemming. 
 
Historisk sett er det også en utfordring å være ajour med gode saksbehandlingsrutiner. Dette 
resulterer i at kommunens formelle tildeling av tjenesteressurser kan bli noe unøyaktige. Det 
understrekes at kartlegging av behov og tildeling av tjenester, spesielt når det gjelder helsehjelp, 
er viktig å være nøyaktig med, da dette er pasientens viktigste utgangspunkt for å ha en klagerett. 
Tildeling av praktisk bistand, vil i mange tilfeller resultere i betalingstjenester. Tildeling av 
tjenester er også kommunens uttrykk for hvordan ressursene brukes. Disse rapporteres inn til 
SSB via IPLOS rapportene. 
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Side 3 av 3 

Veien videre 
Med bakgrunn i disse betraktningene, samt Telemarksforskning sin rapport, ble det gjennomført 
et møte med tillitsvalgte og ledere i PLO der vi gjorde en vurdering av hvordan vi best kan 
fordele og effektivisere oppgaver i sektoren. Det ble utelukkende sett på funksjoner. Og gruppen 
startet med første trinn som omhandler eksisterende faglederfunksjoner sett opp i mot 
enhetslederfunksjonen. 
 
Tilstede på møtet den 15. januar var enhetsleder Tove Utmo, Fagleder Noeline Goos, tillitsvalgte 
fra NSF, Delta og Fagforbundet; Lisbeth Wangberg, Ioana Mares, Leif Hermod Jensen, Irene 
Krogh Pettersen, samt verneombud Gøril Olsen. 
 
I den skisserte modellen fra Telemarksforskning er det foreslått følgende organisering: 
 

 Kommunalsjef helse og omsorg 
 Enhetsleder for sykehjem i 100% 
 Enhetsleder for hjemmetjenester (redusert faglederstilling) 60% 
 Enhetsleder Rehab/PU 40% 

 
Kommunen valgte å gå i gang med ansettelse av kommunalsjef før omorganisering er 
gjennomført. Denne tiltrådte 1/1-18, og er i rådmannens stab med ansvar for området på 
rådmannsnivå. 
 
I det videre arbeidet med å omorganisere driften bør man ta hensyn til følgende momenter: 
 

 Faglig forsvarlighet (relatert til lover, forskrifter) 
 Ressursbruk (Faglig og økonomisk) 
 Personalets arbeidsforhold 
 Rasjonell drift 
 Dyrøy kommunes politiske ønsker (En handlingsplan for helse og omsorg må utarbeides) 

 
 
Konklusjon under møtet: 
 
Forslaget blir dermed at det opprettes en avdeling under hjemmesykepleien som dekker 
fagfeltene rehabilitering, psykisk utviklingshemmede og rus/psykiatri. Denne fagavdelingen er 
organisatorisk plassert under enhetsleder hjemmebaserte tjenester, men får en faglederfunksjon i 
40% stilling. Stillingen opprettes ved å splitte rus/psykiatristillingen slik at denne også har en 
utøvende funksjon. Funksjonen vil innen alle tre felt dra nytte av, da de har behov for 
psykiatrikompetanse.  
 
Oppsummering: 

 Funksjonen enhetsleder PLO opphører 
 Funksjonen enhetsleder sykehjem opprettes (100%) (økonomisk-, fag- og personalansvar) 
 Funksjonen enhetsleder hjemmetjeneste (100%) opprettes (økonomisk-, fag-, og 

personalansvar også for rehab, pu og rus/psykiatri). 
o Funksjonen fagleder rehab, pu og rus/psykiatri (ca 40%), opprettes, med utspring i 

funksjonen rus/psykiatri – stilling. Underlagt enhetsleder åpen omsorg. 
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Kommunalsjef Helse 
og omsorg

Rådmann

Fysio/folkehelseHelsesøster

Enhetsleder åpen omsorg

Område: Hjemmebaserte tjenester, dagtilbud for 
hejmmeboende med kognitiv svikt.

fagleder Rehab, rus/psyk, 
PU

Enhetsleder sykehjem

Område: Sykehjem med institusjonsplasser.
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