
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 29.05.2018 
Tidspunkt: 10:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
Saksnr 

PS 10/18 Godkjenning av møteprotokoll 13.02.18 og 
12.03.18 

 2018/51 

PS 11/18 Referatsaker   

RS 8/18 Rådmannen orienterer fra enhetene   

RS 9/18 signert kontrakt KoRus  2018/273 

RS 10/18 Møte om samarbeidsavtale  2018/441 

RS 11/18 Informasjon om og invitasjon til 
oppstartsmøte for Riktigere antibiotikabruk i 
sykehjem i kommunene i UNN HFs 
opptaksområde 

 2018/214 

RS 12/18 Antibiotikaforbruksrapport Dyrøy 
omsorgssenter 

 2018/214 

RS 13/18 Avslutning av tilsynssak - ikke videre 
tilsynsmessig oppfølging 

X 2018/326 

RS 14/18 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR 
TRANSPORTTJENESTEN FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 

 2018/390 

RS 15/18 Svar på Høring fra kommuneoverlegen: 
Pakkeforløp for gravide som bruker / har 
brukt alkohol, vanedannende legemidler 
og/eller illegale rusmidler (18/3788) 

 2018/421 

RS 16/18 Årsmelding 2017 - Interkommunale 
helsetjenester 

 2018/346 

PS 12/18 Valg av representant til samarbeidsutvalget  2018/84 

PS 13/18 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner  2018/357 

PS 14/18 Kommunal forskrift om tildeling av 
langtidsopphold i Dyrøy Kommune 

 2018/337 

PS 15/18 Innføring av samboergaranti  2018/262 

PS 16/18 Aktivitetsstøtte 2018  2018/468 

PS 17/18 SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018  2018/423 
 
 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård  
utvalgsleder 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/51 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 22.05.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Godkjenning av møteprotokoll 13.02.18 og 12.03.18 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 10/18 29.05.2018 
   

 

Vedlegg 
1 OPOM_Protokoll_180213 
2 OPOM_Protokoll_180312 

 

Saksopplysninger 
Møteprotokollene er vedlagt saken og er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
OpOm’s møteprotokoller av 13.02.18 og 12.03.18 godkjennes.  
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 13.02.2018 
Tid: 10:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjell-Jostein Lillegård Leder SV 
Trine Nygård Nestleder AP 
John Bernhard Andersen Medlem AP 
Ørjan Thomassen Medlem FRP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Randi Vaeng MEDL FLD 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Marlin Antonsen fagleder servicetorg 
Karl Johan Olsen kommunalsjef helse og omsorg 
May-Elin Hals enhetsleder skole 
Nina Bolle enhetsleder barnehage 

 
 
  Ingen merknader til innkalling og saksliste. Godkjent.  
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård Karl Johan Olsen 
 
utvalgsleder kommunalsjef   
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/18 Godkjenning av protokoll forrige møte   
PS 2/18 Referatsaker   
RS 1/18 Rådmannen orienterer fra enhetene   
RS 2/18 Årsplan barnehage  2018/152 
RS 3/18 Informasjon om å utvikle FACT som et nytt 

tjenestetilbud 
 2018/41 

RS 4/18 Drøftingsnotat kommunepsykolog  2017/1279 
RS 5/18 Tilsyn - varsel om tvangsmulkt (2) boliger psykisk 

utviklingshemmede.pdf 
 2018/10 

RS 6/18 Tilsyn - varsel om tvangsmulkt - Hjemmebaserte 
tjenester.pdf 

 2018/10 

PS 3/18 Foreldrebetaling Dyrøy barnehage  2018/151 
PS 4/18 Handlingsplan omsorgssvikt, vold og overgrep mot 

barn 
 2018/159 

PS 5/18 System for arbeid med elevenes psykososiale miljø  2018/169 
PS 6/18 Forslag til endring av skolens ordensreglement  2018/166 
PS 7/18 Orientering om pasientrettet avvik innen Pleie og 

omsorgssektoren 
 2018/198 

PS 8/18 Endringsforslag for organisering i PLO første trinn  2018/188 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård 
utvalgsleder  
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PS 1/18 Godkjenning av protokoll forrige møte 

 
Godkjenning av protokoll forrige møte 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
 
Utvalgsleder ber administrasjonen i budsjettarbeidet videreføre saker om betalingssatser behandlet i 
politiske utvalg til kommunestyret for endelig behandling.  
Møteprotokollen godkjennes. Enst.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
OpOm's møteprotokoll fra 17.10.17 godkjennes.  
 
 

PS 2/18 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
 
Kommunalsjef for helse og omsorg Karl Johan Olsen orienterer utvalget.  
 
 
Referatsakene tas til orientering. Enst. 
  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
 
Referatsakene tas til orientering.  
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RS 1/18 Rådmannen orienterer fra enhetene 

RS 2/18 Årsplan barnehage 

RS 3/18 Informasjon om å utvikle FACT som et nytt tjenestetilbud 

RS 4/18 Drøftingsnotat kommunepsykolog 

RS 5/18 Tilsyn - varsel om tvangsmulkt (2) boliger psykisk 
utviklingshemmede.pdf 

RS 6/18 Tilsyn - varsel om tvangsmulkt - Hjemmebaserte tjenester.pdf 
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PS 3/18 Foreldrebetaling Dyrøy barnehage 

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. 
 
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: 

 
 
 
Foreldrebetaling Dyrøy barnehage 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
 
Enhetsleder barnehage Nina Bolle deltar i saken.  
Omforent forslag til vedtak:  
 
Redusert foreldrebetaling i barnehage kan søkes hele året. Dokumentasjon ihht.forsikft.   
 
Avsnittet: informasjon om ordningen fjernes.  
 
Enst. vedtatt.   
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
Redusert foreldrebetaling i barnehage kan søkes hele året. Dokumentasjon ihht.forsikft.   
Redusert foreldrebetaling innvilges for ett barnehageår av gangen, og de som har innvilget for 
inneværende barnehageår må søke på nytt neste barnehageår. 
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.  
 
 

PS 4/18 Handlingsplan omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn 

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

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
Handlingsplan omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
Enhetsleder barnehage Nina bolle deltar i saken.  
  
Forslag til tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak fremmet av Kjell-Jostein Lillegård (SV):  
Grunnskolen bes om å utarbeide en handlingsplan om omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn.  
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
Handlingsplanen tas inn som et arbeidsdokument for Dyrøy barnehage. 
Grunnskolen bes om å utarbeide en handlingsplan om omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn.  
 
 

PS 5/18 System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 

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

Utvalgsleders innstilling: 

 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
Enhetsleder skole May Elin Hals deltar i saken.  
Saken bes tas videre til kommunestyret for drøfting.  
Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
System for arbeid med elevenes psykososiale miljø på Elvetun skole godkjennes. 
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PS 6/18 Forslag til endring av skolens ordensreglement 

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. 
Endringa gjelder fra 3. april -18. 
 

Utvalgsleders innstilling: 

 
 
Forslag til endring av skolens ordensreglement 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
Enhetsleder skole May-Elin Hals deltar i saken.  
Det voteres over rådmannens forslag til vedtak.  
 
Vedtaket bifalt, 3 mot 1 stemmer.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
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. 
Endringa gjelder fra 3. april -18. 
 

PS 7/18 Orientering om pasientrettet avvik innen Pleie og omsorgssektoren 

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: 

 
 
Orientering om pasientrettet avvik innen Pleie og omsorgssektoren 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
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Forslag til vedtak fremmet av Trine Sørensen (AP):  
 
Nytt punkt 3:  
 
Slike statistikker presenteres utvalget til hvert utvalgsmøte, der det viser til lukkede og evt.åpne avvik.  
Forslag til vedtak fremmet av Kjell-Jostein Lillegård (SV): 
Nytt punkt 4: 
 
Pasientsikkerhet, ansattes plikter og forbedringsmuligheter for ytelse av helsehjelp skal videreutvikles i 
pasientjournalen.  
Punktene stemmes sammen med rådmannens forslag til vedtak, punkt 1 og 2.  
 
Enst. vedtatt.  
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
1.Utvalget tar redegjørelsen til orientering.  
2.Avviksstatistikker aksepteres som en indikator på pasientsikkerheten i omsorgstjenesten. 
3. Slike statistikker presenteres utvalget til hvert utvalgsmøte, der det viser til lukkede og evt.åpne 
avvik.  
4. Pasientsikkerhet, ansattes plikter og forbedringsmuligheter for ytelse av helsehjelp skal videreutvikles i 
pasientjournalen.  
  
 

PS 8/18 Endringsforslag for organisering i PLO første trinn 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Organisasjonsendring utføres slik i første trinn: 
Enhetslederfunksjon PLO opphører, ansvar og funksjoner splittes opp og fordeles. 
 
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: 

 
Endringsforslag for organisering i PLO første trinn 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 13.02.2018:  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Organisasjonsendring utføres slik i første trinn: 
Enhetslederfunksjon PLO opphører, ansvar og funksjoner splittes opp og fordeles. 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder sykehjem, (faglederstilling omdefineres). 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder hjemmesykepleie, (faglederstilling omdefineres). 
Eksisterende stilling rus/psykiatri omdefineres til 1/2 stilling fagleder TPU/rehab/rus/psykiatri. Resterende 
er utøvende innen fagfeltet rus/psykiatri. 
Administrasjonen utarbeider stillingsbeskrivelser for de forskjellige funksjoner før omstilling iverksettes. 
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Rus og psykiatri tjenestetilbudet evalueres og fremlegges neste utvalgsmøte, herunder bruk av vikarer 
ved fravær i tjenesten.  
 
Enst. vedtatt.  
  
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 13.02.2018  
 
Organisasjonsendring utføres slik i første trinn: 
Enhetslederfunksjon PLO opphører, ansvar og funksjoner splittes opp og fordeles. 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder sykehjem, (faglederstilling omdefineres). 
Det opprettes 1/1 stilling enhetsleder hjemmesykepleie, (faglederstilling omdefineres). 
Eksisterende stilling rus/psykiatri omdefineres til 1/2 stilling fagleder TPU/rehab/rus/psykiatri. Resterende 
er utøvende innen fagfeltet rus/psykiatri. 
Administrasjonen utarbeider stillingsbeskrivelser for de forskjellige funksjoner før omstilling iverksettes. 
 
Rus og psykiatri tjenestetilbudet evalueres og fremlegges neste utvalgsmøte, herunder bruk av vikarer 
ved fravær i tjenesten.  
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Dyrøy kommune 
 

Møteprotokoll 

 
Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalg 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 12.03.2018 
Tid: 12:00-15:20 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Kjell-Jostein Lillegård Leder SV 
Trine Nygård Nestleder AP 
John Bernhard Andersen Medlem AP 
Ørjan Thomassen Medlem FRP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Randi Vaeng MEDL FLD 

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Karl Johan Olsen Kommunalsjef helse og omsorg 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.     
 
 
 
Kjell-Jostein Lillegård               Karl Johan Olsen 
 
utvalgsleder                            kommunalsjef helse og oms. 
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Saksliste 

 
Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 9/18 Referatsaker   
RS 7/18 Orientering - Rus i Dyrøy   

 
 
Kjell-Jostein Lillegård 
utvalgsleder  
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PS 9/18 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Behandling i Oppvekst- og omsorgsutvalg – 12.03.2018:  
 
 
Fra klokken 1200 til 1345, var politi, barnevern, skole og ungdomskoordinator tilstede. 
Diskusjon rundt ungdom og rus i Dyrøy. 
 
Ut i fra orienteringene som ble lagt frem starter den politiske debatten 
Det drøftes i møtet omkring de problemstillinger som bør ledes. 
 
Omforent forslag til vedtak:  

1. Ruskoordinator inngår et tett samarbeid med ungdomskoordinator. OpOm framlegges i hvert 
møte status for arbeidet innen rus og psykiatri, inkludert forebyggende arbeid rettet mot 
ungdom. Statusen beskriver en skisse av omfang og innsatsområder innenfor feltet. 

2. Det oppfordres til tverrfaglig samarbeid mellom de kommunale tjenestene som inngår i 
forebyggende arbeid innenfor feltet. SLT- koordinator utpekes blant disse, og er koordinator for 
gruppa. 

3. OPOM ønsker tilbakemelding på status i forhold til Dyrøy kommunes innmelding i MOT. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalg  – 12.03.2018  
 

1. Ruskoordinator inngår et tett samarbeid med ungdomskoordinator. OpOm framlegges i hvert 
møte status for arbeidet innen rus og psykiatri, inkludert forebyggende arbeid rettet mot 
ungdom. Statusen beskriver en skisse av omfang og innsatsområder innenfor feltet. 

2. Det oppfordres til tverrfaglig samarbeid mellom de kommunale tjenestene som inngår i 
forebyggende arbeid innenfor feltet. SLT- koordinator utpekes blant disse, og er koordinator for 
gruppa. 

3. OPOM ønsker tilbakemelding på status i forhold til Dyrøy kommunes innmelding i MOT. 

 

15



16

PS 11/18 Referatsaker

RS 8/18 Rådmannen orienterer fra enhetene
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Fra: Karl Johan Olsen (karl.olsen@dyroy.kommune.no)
Sendt: 22.02.2018 14:51:33
Til: Anette Jørgensen
Kopi: 

Emne: signert kontrakt KoRus
Vedlegg: 0051_001.pdf
Hei Anette
Jeg finner ikke uten videre ut hvor jeg skal sende denne. Regner med at du har rett kontakt.
 
Med vennlig hilsen
 
Karl Johan Olsen
Kommunalsjef Helse og Omsorg
Tlf: 91535349
 
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
 

https://www.dyroy.kommune.no/
 
Fra: Karl Johan Olsen 
Sendt: 22. februar 2018 14:48
Til: Karl Johan Olsen <karl.olsen@dyroy.kommune.no>
Emne: Attached Image
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Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1  77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 UITV 

UiT Norges arktiske Universitetet 
9037  TROMSØ 
 
Att. Arnfinn Andersen 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
2018/441 
Karl Johan Olsen 
91535349 
 
 
12.04.2018 

 
 

Møte om samarbeidsavtale 

Takk for invitasjonen om å formalisere et samarbeide mellom UiT og Dyrøy kommune. Vi ser 
utfordringene som kan komme i framtida med manglende tilgang på kompetanse samtidig som 
behovet for helsehjelp og andre tjenester øker.  
Vi har gode erfaringer i forhold til samarbeidet med UiT. Utvikling av gode fagmiljø er viktig 
for å rekruttere og bygge kompetanse rundt de til enhver tid endrede utfordringer vi står overfor.  
 
I et slikt samarbeid ser vi at også UiT vil høste kunnskap om sitt nedslagsfelt, der behovene fra 
feltet kan være med å påvirke forskning og utvikling.  
 
Vi ønsker gjerne at dere kommer hit og møter ledelse fra helse og omsorg, eventuelt personale 
fra psykiatritjenesten i tillegg om de er tilgjengelige. 
Når det gjelder barnevern, så har vi et samarbeid med Sørreisa kommune, der de er 
arbeidsgivere. Følgelig blir det dem som må ha den formaliserte avtalen med dere. 
 
Møtetidspunkt og -sted samt utdypende avklaringer kan gjøres via e-post eller pr telefon:  
 
 
Med hilsen 
 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 
karl.olsen@dyroy.kommune.no 
Tlf: 91535349 
 

 
 
 
 
 

 
Ekstern kopi til: 
Tore Uthaug (RDL    

 
 
Intern kopi til: 
Tove Utmo 
Noeline Goos 
Astrid Aunli 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Til  
Kommuneoverleger i UNN HFs opptaksområde  
Kommuneledelse/Kommunalsjefer for pleie og omsorg i UNN HFs opptaksområde 
Kopi: Fylkeslegen i Troms 
          Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms     Tromsø, 02.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
Invitasjon til oppstartsmøte: Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) 
 
Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten beskriver tiltak for bedre 
antibiotikabruk i kommunale helseinstitusjoner. Ansvaret ligger hos kommunene, mens 
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har et nasjonalt faglig ansvar. Regionalt 
kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) på UNN skal bistå sykehjem og KAD-avdelinger i 
regionen. I samarbeid med Fylkesmannen i Troms inviterer vi derfor sykehjem og KAD-avdelinger i 
UNN HF sitt opptaksområde til et tverrfaglig oppstartsmøte for bedre antibiotikabruk.  
 
Sted/dato: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø, 12.april 2018 kl. 10.45-17.00 
 
Hensikten med møtet er å bistå sykehjemmene og KAD-avdelingene med å komme i gang med 
arbeidet for riktigere antibiotikabruk. Se vedlagt program for detaljer. Det er ingen deltakeravgift.  
 

Vi vil med dette be om at 

1) Kommunalsjefen skriver under og sender inn samtykke (vedlegg 1) til å hente inn 
sykehjemmenes og KAD-avdelingenes innkjøp av antibiotika 

 F.o.m 1.03.2017 t.o.m. Handlingsplanens utløp i 2020 
 Fra apotekene som per i dag leverer legemidler til sykehjemmene 
 

2) Registreringsskjema/bakgrunnsinformasjon om sykehjemmene og KAD avdelingene skal fylles ut. 
Vi ber om at dere videresender følgende link til ledelsen ved sykehjemmene og KAD avdelinger i 
kommunen slik at de kan fylle ut skjema elektronisk via Questback: 
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/bakgrunnsdata 
 

Innkjøpsstatistikk og registeringsinformasjon vil bearbeides til en standardrapport som skal benyttes 
til diskusjon/refleksjon rundt eget forbruk. Samtykkeskjema må sendes innen 1.3.2018 til 
june.utnes.hogli@unn.no. Registreringsskjema må også være sendt inn via Questback innen 
1.3.2018. 

 
3) Invitasjon og program (vedlegg 2 og 3) distribueres til ledelsen i kommunens sykehjem/KAD.  

Kommuneoverlegene er selvsagt også hjertelig velkommen til å delta. 

Vennlig hilsen 

June Utnes Høgli                           Hilde Isaksen                       Nicolay J. Harbin 
Regional antibiotikafarmasøyt         Smittevernsykepleier             Rådgiver/prosjektkoordinator                                
KORSN          UNN HF    ASP 
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Fra: Dyrøy kommune postmottak (postmottak@dyroy.kommune.no)
Sendt: 08.02.2018 08:20:52
Til: Helene Sætherskar
Kopi: 

Emne: VS: Informasjon om og invitasjon til oppstartsmøte for Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene i
UNN HFs opptaksområde 
Vedlegg: Informasjon til kommuneledelse og kommuneoverleger UNN HFs opptaksområde.docx;Vedlegg 1-
Samtykkeskjema kommuneledelsen_UNN HFs opptaksområde.pdf;Vedlegg 2 - Invitasjon til sykehjem og KAD i
UNN HFs opptaksområde.docx;Vedlegg 3 TentativtProgram_RASK_UNN HFs opptaksområde_12.04.18.docx
 
 

Fra: Dyrøy kommune postmottak 
Sendt: 5. februar 2018 09:44
Til: Karl Johan Olsen <karl.olsen@dyroy.kommune.no>; Tove Utmo (Tove.Utmo@dyroy.kommune.no)
<Tove.Utmo@dyroy.kommune.no>; Noeline Goos <Noeline.Goos@dyroy.kommune.no>
Emne: VS: Informasjon om og invitasjon til oppstartsmøte for Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene i
UNN HFs opptaksområde
 
 
 

Fra: Høgli June Utnes [mailto:June.Utnes.Hogli@unn.no] 
Sendt: 2. februar 2018 15:19
Til: postmottak@harstad.kommune.no; post@balsfjord.kommune.no; Postmottak@bardu.kommune.no; Dyrøy
kommune postmottak <postmottak@dyroy.kommune.no>; Post@kafjord.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; Postmottak@ibestad.kommune.no; Postmottak@karlsoy.kommune.no;
Postmottak@kvafjord.kommune.no; post@kvanangen.kommune.no; Postmottak@lavangen.kommune.no;
postmottak@lenvik.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no;
postmottak@nordreisa.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; post@skanland.kommune.no;
post@storfjord.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no;
post@ballangen.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; Postmottak@berg.kommune.no; Sjøvegan
Legekontor <postmottak@salangen.kommune.no>; post@tjeldsund.kommune.no;
postmottak@tysfjord.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no
Kopi: Thyrhaug, Anette Moltu <fmtramt@fylkesmannen.no>; usht@tromso.kommune.no; Nicolay Jonassen Harbin
<n.j.harbin@medisin.uio.no>
Emne: Informasjon om og invitasjon til oppstartsmøte for Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene i
UNN HFs opptaksområde
 

Hei,
 
Vedlagt er informasjon om og invitasjon til oppstartsmøte for Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene
(RASK), 12.april 2018 i Tromsø.  
 
Vennligst distribuer dette til kommuneledelse/kommunalsjefer for pleie og omsorg, og kommuneoverlege.
 
Med vennlig hilsen

June Utnes Høgli Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Regional antibiotikafarmasøyt Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Kompetansesenter i smittevern i Helse Nord

Tlf: +47 776 26 227 Mob: +47 413 27 660

Det er resultatene for pasienten som teller! 
Vi gir den beste behandling.
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Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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        Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godkjenning vedrørende uthenting av antibiotika-salgsstatistikk for sykehjem og 

KAD-avdelinger i UNN HFs opptaksområde fra apotek. 
 
 
 

kommune samtykker i at Antibiotikasenteret for primærmedisin 

uthenter all antibiotika-salgsstatistikk for deltagende helseinstitusjoner i kommunen f.o.m 01.01.15 

fra aktuelle apotek t.o.m intervensjonens slutt innen utgangen av 2020. Salgsstatistikken skal 

benyttes i forbindelse med intervensjonen «RASK» (riktigere antibiotikabruk for sykehjem i 

kommunen) i UNN HFs opptaksområde, relatert til tiltak 6.4 i regjeringens «Handlingsplan mot 

antibiotikaresistens i helsetjenesten». 
 
 
 
 

 
Morten Lindbæk   03.10.17    

Personen som innhenter godkjenning Dato Signatur 
(Blokkbokstaver)   

 

 
 
 
 

Navn på rådmann/kommunalsjef Dato Signatur 
(Blokkbokstaver) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutt for helse og samfunn 
Avdeling for allmennmedisin 
Postadr.: Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo 
Besøksadr.: Frederik Holsts hus, Kirkeveien 
166, 0850 Oslo 

Telefon: 22 85 05 50 
Telefaks: 22 85 05 90 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 
Org.nr.: 971 035 854 
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Sykehjem og KAD-avdelinger i UNN HFs opptaksområde 
Kopi: Fylkeslegen i Troms,  
          Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms   Tromsø, 02.02.2018                                                                                                                                                                               
 

Invitasjon til oppstartsmøte:  
Riktigere antibiotikabruk i sykehjem i kommunene (RASK) 

Nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten beskriver tiltak for bedre 
antibiotikabruk i kommunale helseinstitusjoner. Ansvaret ligger hos kommunene, mens 
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har et nasjonalt faglig ansvar. Regionalt 
kompetansesenter i smittevern i Helse Nord (KORSN) skal bistå sykehjem og KAD-avdelinger i 
regionen. I samarbeid med Fylkesmannen i Troms inviterer vi derfor sykehjemmene og KAD- 
avdelingene i UNN HF sitt opptaksområde til et tverrfaglig oppstartsmøte for bedre antibiotikabruk.  

Sted/dato: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø, 12. april 2018 kl. 10.45-17.00 

Hensikten med møtet er å bistå sykehjem og KAD-avdelinger med å komme i gang med arbeidet for 
riktigere antibiotikabruk. Se vedlagt program for detaljer.  
 
Hvert sykehjem/KAD kan melde på inntil 3 deltakere fortrinnsvis med representasjon av flere 
faggrupper. Målgruppe er de som har eller vil få roller og oppgaver ifm. antibiotikabruk (lege, 
sykepleier, farmasøyt, eventuelt andre).  
Sykehjemslegers deltagelse på møtet godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og 
etterutdanningen i allmennmedisin.  
Kurset er godkjent fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) med 6 kurspoeng til videre- og etterutdanning 
til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie. 
 
Det er ingen deltakeravgift, lunsj- og pausemat er inkludert. Ved lengre reisevei (f.eks. > 4timer) ta 
kontakt med june.utnes.hogli@unn.no for vurdering av tilskudd til overnatting i Tromsø. Ved reise 
med hurtigbåt anbefales det å reservere plass.  
 
Påmeldingsfrist er 1.03.2018 
 
Påmelding skjer gjennom denne lenken:  
https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/pmelding 

 

Håper å se dere i Tromsø torsdag 12.april! 

 

Vennlig hilsen 

June Utnes Høgli                           Hilde Isaksen                       Nicolay J. Harbin 
Regional antibiotikafarmasøyt         Smittevernsykepleier             Rådgiver/prosjektkoordinator                                
KORSN                                                  UNN HF                                      ASP
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Antibiotikaintervensjonen «RASK» i 
UNN HFs opptaksområde 12.04.18 

 Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø 
 

 Møteleder: Nicolay Harbin. Sykehjemslege og prosjektkoordinator,   
              Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), UiO/KORSN 

 

 1000: Registrering og mingletid med småmat og kaffe/te 
 1100: Presentasjon av handlingsplanen og intervensjonen  

Nicolay Harbin. Sykehjemslege og prosjektkoordinator, Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (ASP), UiO 

 1115: Forbruk og resistenssituasjonen nasjonalt og globalt  
Gunnar Skov Simonsen. Avdelingsleder mikrobiologi og smittevern UNN HF, Leder for 
Norsk overvåkningssystem for resistente mikrober (NORM) 

 1135: Presentasjon: Hvilke antibiotika skal en velge? Retningslinjene for 
sykehjem og KAD  
Per Espen Akselsen. Overlege og faglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for 
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) 

 1155: Pause/benstrekk 
 1210: Presentasjon: Diagnostikk av infeksjoner i sykehjem  

Kjellaug Enoksen. Sykehjemsoverlege Askøy kommune, Leder for Norsk forening for 
alders- og sykehjemsmedisin. 

 1235: Gruppediskusjon: Hvordan foregår diagnostikk av infeksjoner hos 
oss? 

 1300: Presentasjon: Asymptomatisk bakteriuri  
Per Espen Akselsen. Overlege og faglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for 
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) 

 1315: Presentasjon av fylkesdata og NOIS PIAH  
Nicolay Harbin, ASP /  representant fra FHI. 
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 1330: Lunsj  
 1415: Gruppediskusjon om egen praksis vedr. behandlingsvalg og 

diskusjon rundt eget forbruk 
 1445: Plenumdiskusjon rundt egen forskrivning 
 1500: Presentasjon: Forebygging av infeksjoner i sykehjem  

Kjellaug Enoksen. Sykehjemsoverlege Askøy kommune, Leder for Norsk forening for 
alders- og sykehjemsmedisin. 

 1530: Gruppediskusjon om utfordringer ved forebygging av infeksjoner  
 1545: Pause/benstrekk 
 1600: Presentasjon: Etiske refleksjoner rundt antibiotikabruk i sykehjem 

Per Espen Akselsen. Overlege og faglig leder ved KAS/ Kjellaug Enoksen. 
Sykehjemsoverlege Askøy kommune, Leder for Norsk forening for alders- og 
sykehjemsmedisin. 

 1615: Gruppediskusjon om etiske utfordringer mtp samtykke og 
behandlingsavklaring 

 1630: Hva kan NOKLUS bidra med?  
Anni Kummeneje, laboratoriekonsulent/bioingeniør NOKLUS 

 1645: Veien videre: arrangering av kursdag(er) ved hvert sykehjem, 
rapportering, evaluering  
Nicolay Harbin, ASP  

 1700: Slutt. Dere får med en liten niste til hjemreisen   
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Dyrøy omsorgssenter     Side 1 
 

   RASK 
 (Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunen) 

       Forskrivning av antibiotika 
      1. april 2017 – 31. mars 2018 

 Dyrøy omsorgssenter (24 plasser) 
 
 

Figur 1. Antibiotikaforbruk ved alle sykehjem (langtids) i Troms målt i DDD/100 liggedøgn (LD). 
Gjennomsnittet for de viste institusjonene er markert (rød linje). Antibiotika inkluderer alle systemiske antibiotika 
med unntak av metenamin (Hiprex ®). 
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Dyrøy omsorgssenter     Side 2 
 

Total antibiotikabruk 
 

 
Tabell 1. Oversikt over totalt antibiotikaforbruk målt i DDD/100 liggedøgn og forbruk av «gunstig» antibiotika 
i DDD/100 liggedøgn i % av totalt forbruk. For sykehjem er benyttet en korreksjonsfaktor i siste kolonne. 

 

 
Perioden 
01.04.2017 – 31.03.2018 

DDD pr. 100 
liggedøgn 

Andel gunstige DDD  
av totalt innkjøpte AB 

(%) 

DDD pr 100 liggedøgn. 
Alle AB justert med 

korreksjonsfaktor 

Dyrøy omsorgssenter 11,1 45,7% 11,1 

Gjennomsnitt alle 
institusjoner av samme type 

7,6 59,1% 7,6 

Gjennomsnitt alle 
institusjoner i Troms 

9,0 58,9% 7,6* 

Institusjonens mål    

 
 
 

Sammensetningen av sykehjem kan være vidt forskjellig fra institusjon til institusjon, hvor noen kun 
har langtids- eller korttidsplasser, til «blandede» sykehjem hvor det finnes både langtids- og 
korttidsplasser. Dette kan spille en stor rolle for vurdering av antibiotikabruken. Vi vet at 
korttidsavdelinger og rehabiliteringsenheter vanligvis har et større forbruk av antibiotika enn 
langtidsenheter og demensavdelinger.  
 
For å få en mer sammenlignbar og korrekt forbruksstatistikk for sykehjemmene har vi utviklet en 
korreksjonsfaktor med utgangspunkt i forbruksstatistikk fra de nasjonale 
punktprevalensundersøkelsene i sykehjem; NOIS-PIAH. For sykehjem av «blandet» type, og rene 
korttidssykehjem, blir DDD da justert ned i hht. denne faktoren. Korreksjonsfaktoren vil kun bli 
benyttet i tabell 2 der man vil finne justert og ujustert totalforbruk for egen institusjon. 
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Dyrøy omsorgssenter     Side 3 
 

Forbruksprofil 
 

Figur 2. Forbruksprofil for antibiotika/grupper av antibiotika. Søylene viser egen institusjon versus 
tilsvarende type institusjon i Troms. 

 

 
 

 

 

Figur 3. Fordelingen av gunstige versus alle andre antibiotika. "Alle" inkluderer her også alle parenterale 
antibiotika (se Vedlegg for definisjoner). Søylene viser egen institusjon versus tilsvarende type institusjon 
i Troms. 
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Dyrøy omsorgssenter     Side 4 
 

Urinveisantibiotika 
 
 

 
Figur 4. Forbruksprofil for urinveisantibiotika målt i DDD per 100 liggedøgn. Søylene viser forbruk for egen 
institusjon, versus samlet for tilsvarende type institusjoner i Troms 

 

 
 
 

Det er et overforbruk av antibiotika mot urinveisinfeksjoner fordi mange pasienter med 
asymptomatisk bakteriuri får antibiotika.  Dette er et viktig fokus i prosjektet. 
 
Videre er det viktig å fokusere på lavest mulig bruk av kinoloner (hovedsakelig ciprofloksacin) og være 
obs på at E coli har en høy resistens mot Trimetoprim.  
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Dyrøy omsorgssenter     Side 5 
 

Luftveisantibiotika 
 

 
 

Figur 5. Forbruksprofil for typiske luftveisantibiotika i DDD per 100 liggedøgn (LD). Søylene viser forbruk 
for egen institusjon, versus samlet for tilsvarende type institusjon i Troms. 

 
 

 
 
 
 
 

Det er et hovedfokus at det fortsatt overbehandles for mange i vintermånedene for sannsynlig virale 
luftveisinfeksjoner. Videre er penicillin V foreslått 1. håndsmiddel ved bakterielle luftveisinfeksjoner og 
andelen av totalen bør økes. 
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Dyrøy omsorgssenter     Side 6 
 

Bruk av metenamin (Hiprex®) 
 
 

For sykehjemspasienter som behandles med metenamin bør bruken vurderes kritisk. For den enkelte 
pasient betyr det at det skal være indikasjon, og det bør være dokumentert færre infeksjoner etter at 
metenamin ble satt inn. Dersom det ikke er sikre opplysninger om indikasjon og effekt bør en forsøke 
seponering. 
 
 
Figur 6. Forbruk av metenamin i DDD per 100 liggedøgn (LD). Søylene viser forbruk for egen institusjon, 
versus samlet for tilsvarende type institusjoner i 
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Dyrøy omsorgssenter     Side 7 
 

Administrasjonsform 
 
 
 

Figur 7. Fordeling av antibiotika antatt gitt ved vanlige indikasjoner samt alle parenterale antibiotika. 
Søylene viser prosentvis fordeling av perorale og parenterale antibiotika ved egen institusjon versus 
tilsvarende kategori institusjoner i Troms. 
 
 

 

 
 
 
 
Figur 8. Prosentvis fordeling av parenteral antibiotika i DDD/100LD     
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Vedlegg 
 
 

Om rapporten 

I denne rapporten vises all antibiotika til systemisk bruk som er kjøpt inn fra apotek til ditt 

sykehjem eller ditt helsehus f.o.m 01.04.2017 og t.o.m 31.03.2018 Forbruksdata som er innhentet 

representerer kun det som er kjøpt inn fra hver institusjon, og sier derfor ikke eksakt hva og hvor 

mye som faktisk er brukt av pasienter i praksis, ei heller noe om indikasjon. Men her må vi anta at 

hver institusjon bestiller inn antibiotika etter behov, noe som da reflekterer forbruket ved 

institusjonen på en god måte. 

I rapporten vil forbruksstatistikken til institusjonen din bli sammenlignet med statistikken til andre 

institusjoner av samme type, og med samtlige institusjoner i fylket. Helsehusene vil fortrinnsvis bli 

sammenlignet med andre helsehus i fylket i oversiktsstatistikker, ettersom det er ved disse 

institusjonene de kommunale akutte døgnenhetene (KAD) er lokalisert. 

Antibiotikaforbruket ved KAD avdelinger er naturligvis betydelig høyere enn ved sykehjem, siden 

de skal fungere som en avlastning for sykehusene i forhold til akutte innleggelser. Det ville derfor 

vært feil å sammenligne Helsehus/KAD mot samtlige sykehjem i fylket. 

Antibiotika (AB) i denne rapporten inkluderer alle systemiske antibakterielle midler i ATC-

gruppe J01 unntatt metenamin, og relevante medikamenter i ATC-gruppene J04 (rifampicin), 

A07AA (fidaksomicin, nystatin, vankomycin po) samt P01AB (metronidazol po). Vi har 

klassifisert ulike antibiotika inn i indikasjonsgruppene luftveisantibiotika, urinveisantibiotika og 

hud- og bløtdelsantibiotika, basert på anbefalt bruksområde og indikasjon i retningslinjene for 

antibiotikabruk i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gir oss muligheten til å presentere 

statistikk med utgangspunkt i hva som er primærindikasjonen for de enkelte antibiotika. I tillegg 

har vi klassifisert antibiotika inn i «gunstig antibiotika» og «ugunstig antibiotika» basert på 

anbefalingene i retningslinjene samt på medikamentets spektrum. 

Rapporten har som mål å bevisstgjøre sykehjemmets leger og annet personell om eget 

antibiotikaforbruk. Vi ønsker at data som foreligger vil gi grunnlag for gode diskusjoner rundt 

eget forbruk, og at man blir i stand til å sette målsettinger for intervensjonsperioden både internt 

og sammen med andre sykehjem i fylket.  
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Beskrivelse av institusjonen 

Sammensetningen av sykehjem kan være vidt forskjellig fra institusjon til institusjon, hvor 

noen kun har langtids- eller korttidsplasser, til 

«blandede» sykehjem hvor det finnes både langtids- og korttidsplasser. Dette kan spille en 

stor rolle for vurdering av antibiotikabruken. 

Vi vet at korttidsavdelinger og rehabiliteringsenheter vanligvis har et større forbruk av 

antibiotika enn langtidsenheter og demensavdelinger. For å få en mer sammenlignbar og 

korrekt forbruksstatistikk for sykehjemmene har vi utviklet en korreksjonsfaktor med 

utgangspunkt i forbruksstatistikk fra de nasjonale punktprevalensundersøkelsene i 

sykehjem; NOIS-PIAH. For sykehjem av «blandet» type, og rene korttidssykehjem, blir DDD 

da justert ned i hht. denne faktoren. 

Korreksjonsfaktoren er bare benyttet i tabell 1 der man vil finne justert og ujustert totalforbruk for 

egen institusjon. 

 

Merk at alle beregninger i rapporten baserer seg på ujusterte DDD. 

 

 
Tabell 2. Informasjon om Dyrøy omsorgssenter (hentet fra spørreskjema) og sammenlikning med 
gjennomsnittet av andre Dyrøy omsorgssenter, og alle institusjoner. 

 
 

 

Dyrøy omsorgssenter Min institusjon 

Gjennomsnitt 
samme type 
institusjon 

Alle institusjoner i 
fylket 

Antall avdelinger 3 2,4 2,8 

Antall sengeplasser 24 33,7 36,5 

Antall enkeltrom 24 32,1 34,5 

Belegg % 95,7% 100,0% 98,5% 

Antall legetimer/uke 7,0 11,2 20,8 

Antall deltidsansatte leger 1,0 1,7 1,6 

Antall heltidsansatte leger 0,0 0,0 0,4 

Antall sykepleierårsverk 8,0 14,4 15,2 

Ca % andel beboere som har fått 
pneumokokkvaksine 

 
0% 

 
0,7% 

 
1,3% 

Ca % andel beboere som fikk 
influensavaksine sist sesong 

 
56% 

 
64,9% 

 
53,5% 

Ca % andel ansatte som fikk 
influensavaksine sist sesong 

 
0% 

 
6,4% 

 
7,1% 
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Definisjoner 

Under er beskrevet de definisjoner vi har benyttet til beskrivelse av sykehjemmens forbruk av 

antibiotika. Antibiotika som inkluderes i definisjonene under har alle markedsføringstillatelse i 

Norge. Hvis antibiotika på registreringsfritak (uten markedføringstillatelse) har vært benyttet vil 

dette også være inkludert i rapporten. Ordet antibiotika (AB) inkluderer her alle systemiske 

antibakterielle midler i ATC gruppe J01, J04, A07AA og P01AB, ekskludert metenamin. 

 

 

A) Inndeling etter indikasjon 

Salgsstatistikk fra apotek inneholder ikke indikasjon for legemidler. For å få et bedre bilde 

av hvordan hovedmengden av antibiotika forskrives har vi laget en grov gruppering av 

antibiotika i teoretiske 

«indikasjonsgrupper». Når vi ser på aggregert statistikk (dvs for flere sykehjem, store 

befolkningsgrupper eller over tid) vil disse grupperingene gi et godt bilde av hvordan 

antibiotika forskrives. 

 

 

• LVI-AB = Luftveisantibiotika. 

Kun orale antibiotika er inkludert i definisjonen. Følgende antibiotika er inkludert: 

amoxicillin, fenoksymetylpenicillin, makrolider (erytromycin, klaritromycin, roxitromycin, 

azitromycin) og doxycyklin. 

Dette er antibiotika som har luftveisinfeksjoner som indikasjon. De kan også benyttes til 

andre indikasjoner, f.eks amoksicillin kan også benyttes ved urinveisinfeksjon og 

dokysyklin ved klamydiainfeksjon eller ved akne, men det antas her at luftveisinfeksjon er 

viktigste og største indikasjon. 

• UVI-AB = Urinveisantibiotika. 

Kun orale antibiotika er inkludert i definisjonen. Følgende antibiotika er inkludert: 

pivmecillinam, trimetoprim, trimetoprim- sulfa, ofloksacin, ciprofloksacin, nitrofurantoin 

Dette er antibiotika som har urinveisinfeksjoner som antatt hyppigste indikasjon. De kan 

også benyttes til andre indikasjoner, f.eks ciprofloxacin kan også benyttes ved 

luftveisinfeksjon. 

• SÅR-AB = Midler ved hudlidelser, abcesser og sår (”hud-og bløtdelsinfeksjoner”) 

Følgende antibiotika er inkludert dicloxacillin, cloxacillin og clindamycin. Dette er 

antibiotika som har dette som antatt hyppigste indikasjon. 

• Metenamin 

Metenamin skiller seg fra andre legmidler som er med i ATC gruppe J01 ved at det ikke er 

et terapeutisk antibiotikum. Det er et urinveisantiseptikum som og har som eneste 

indikasjon profylakse mot urinveisinfeksjoner. Effekten av metenamin er dårlig 

dokumentert. Det er antatt å ha liten til ingen resistensdrivende effekt og er derfor i denne 

sammenheng skilt ut fra andre antibiotika i J01-gruppen. Metenamin er lite brukt utenfor 

Norden. 

B) Definisjon av «gunstig antibiotika» 

Her har vi inndelt «gunstig» AB etter hva vi antar er gunstig m.h.p resistensutvikling og 

etter hva som anbefales i norske retningslinjer. 

Vi kunne eventuelt benyttet begrepene «smal- og bredspektret», men det er stor 
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internasjonal diskusjon rundt hva som eventuelt skulle vært inkludert i gruppen 

smalspektret antibiotika. I stedet for smalspektret («smal» definert i denne sammenheng 

som resistensgunstig) benytter vi i denne rapporten derfor ordet 

«gunstig», ut fra hva som primært er anbefalt i våre nasjonale behandlngsretningslinjer. 

 

 
Følgende ligger til grunn for beregning av våre sykehjemsindikatorer: 

1) Antall DDD «gunstig AB» dividert på antall DDD «alle AB» (parenterale AB er 

inkludert under «alle»). 

2) Antall DDD «fenoxymetylpenicillin» dividert på antall DDD «alle LVI-AB» (kun 

perorale midler) 

3) Antall DDD fluorokinoloner dividert på antall DDD «alle UVI-AB» 

4) Antall DDD «gunstige» dividert på antall DDD «ugunstige» antibiotika, samlet for 

UVI, LVI og hud- og bløtdelsinfeksjoner. 

Gunstige antibiotika er benzylpenicillin, fenoksymetylpenicillin, pivmecillinam, 

mecillinam, trimetoprim, trimetoprim-sulfa, nitrofurantoin. 

 

 

C) Liggedøgn 

Antall liggedøgn defineres som: «Antall dager en pasient er innlagt ved institusjonen». 

Innleggelsesdagen+utskrivningsdagen regnes oftest som 1 dag. 

Definisjon av liggedøgn: «Antall sengplasser benyttet ved institusjoneni løpet av 

perioden». Beregning av liggedøgn for dette prosjektet blir da slik; en institusjon med 

100 senger får et antall liggedøgn (over en ett- årsperiode) på 100 x 365 = 3650 

liggedøgn. 

 

 

D)DDD = definerte døgndoser 

ATC/DDD metoden er et internasjonalt system for å måle legemiddelbruk. Det er 

anbefalt av Verdens Helseorganisjon (WHO) til dette bruk. Studier på legemiddelforbruk 

kan ikke si noe om reell bruk av legemidler, men gir et godt estimat for legemiddelbruk 

ved sammenlikning av større populasjoner og ved langtidsstudier av legemiddelforbruk 

og gjør det lettere å sammenlikne alternativ terapi. 

 

 
 

 

For eksempel har pivmecillinam (J01CA08) DDD = 600 mg. Hovedindikasjonen er 

urinveisinfeksjon. Anbefalt daglig dose er 200 mg x 3, dette gir en døgndose på 600 

mg. Noen kan bruke mer og noen mindre, men gjennomsnittsdosen vil være 600 mg. 

DDD er altså ikke en ”eksakt verdi” men et internasjonalt kompromiss basert på 

tilgjengelig dokumentasjon. Informasjon om DDD-verdien kan finnes her:  

http://www.whocc.no/atc_ddd_index/ 

 

DDD definisjon: 

antatt gjennomsnittlig døgndose brukt ved preparatets hovedindikasjon 

hos voksne. 
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E) Antibiotika forbruk angis i DDD/100 liggedøgn 

For å kunne sammenlikne institusjoner uavhengig av størrelse oppgis forbruk som et 

forholdstall der totalt antall DDD som benyttes i perioden deles på antall 100 liggedøgn i 

ved institusjonen (beregnet ut fra et kalenderår). Nevneren blir følgelig antall 

institusjonsplasser x 3,65. 

 

 

F) Gruppering av institusjon etter type pasienter og aktivitet 

Institusjonene er ulike med hensyn til type pasienter og hvor aktiv behandlingen er. Noen 

institusjoner er «blandet», dvs. har flere type pasienter, ofte inndelt i avdelinger som er 

rene med hensyn på type pasient. For å kunne få til meningsfull sammenlikning har vi delt 

sykehjemmene inn som følger: 

• Kortidssykehjem: Korttidsavd. + Rehab. avd.+ USK avd. + Palliativ avd. 

• Langtidssykehjem: Langtidsavd. + Skjermet/demens avd. 

• Helsehus/AD: KAD + Helsehusets korttidsavd. 
 

 

G) Korreksjonsfaktor 

For «blandingssykehjem» (som har både korttids- og langtidsplasser) har vi utviklet en 

faktor som kan hjelpe oss til bedre tolkning av sammenlikning av data. Faktoren tar 

hensyn til type avdeling og antall senger av de ulike kategoriene på avdelingen. Faktoren 

er basert på resultater fra de nasjonale punktprevalensundersøkelsene NOIS-PIAH for 

sykehjem. 

Korreksjonsfaktoren er basert på at korttidsavdelinger bruker dobbelt så mye antibiotika 

som langtidsavdelinger med utgangspunkt i DDD/ 100 liggedøgn. Vi bruker 

langtidsavdelinger som basis, og for rene korttidsavdelinger deles antallet DDD på 2. 

Korreksjonsfaktoren for blandete avdelinger ligge mellom 1 og 2, avhengig av fordelingen 

av korttidsplasser i forhold til langtidsplasser. 

  

42



 

Dyrøy omsorgssenter     Side 13 
 

Liste over antibiotika som har vært brukt ved institusjonene, med definisjoner. 

 

ATC-kode Antibiotikum 
LVI / UVI 

HUD/BLØT  
Gunstig Kommentar 

J01AA02 Doksycyclin LVI   

J01CA01 Ampicillin    

J01CA04 Amoksicillin LVI   

J01CE01 Benzylpenicillin  gunstig Anbef. i retn.linje; kvalitetsindikator 

J01CE02 Fenoksymetylpenicillin LVI gunstig  

J01FA01 Erytromycin LVI   

J01FA09 Klaritromycin LVI   

J01FA10 Azitromycin LVI   

J01CF01 Dicloksacillin HUD/BLØT gunstig  

J01CF02 Cloksacillin HUD/BLØT gunstig  

J01DB01 Cefaleksin    

J01CA08 Pivmecillinam UVI gunstig Anbefalt i retningslinje 

J01CA11 Mecillinam  gunstig Anbefalt i retningslinje 

J01EA01 Trimetoprim UVI gunstig Anbefalt i retningslinje 

J01EE01 Sulfa og trimetoprim UVI gunstig  

J01MA01 Ofloksacin UVI   

J01MA02 Ciprofloksacin UVI   

J01XE01 Nitrofurantoin UVI gunstig Anbefalt i retningslinje 

A07AA09 Vancomycin    

A07AA11 Rifaximin    

J01AA04 Lymecycline    

J01AA07 Tetracyklin    

J01CR02 Amoksicillin m/enzymhemmer    

J01CR05 Piperacillin og enzyminhibitor    

J01DB03 Cefalotin    

J01DC02 Cefuroksime    

J01DD01 Cefotaksime    

J01DD02 Ceftazidime    

J01DD04 Ceftriaksone    

J01DF01 Aztreonam    

J01DH02 Meropenem    

J01DH03 Ertapenem    

J01FF01 Clindamycin HUD/BLØT   

J01GB01 Tobramycin    

J01GB03 Gentamicin    

J01XA01 Vancomycin    

J01XA02 Teicoplanin    

J01XC01 Fusidinsyre    

J01XD01 Metronidazol iv    

J01XX05 Metenamin   Ikke medregnet (men egen oversikt) 

J01XX08 Linezolid    

J04AB02 Rifampicin    

P01AB01 Metronidazol po    
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Fra: Noeline Goos (Noeline.Goos@dyroy.kommune.no)
Sendt: 11.04.2018 09:37:54
Til: Karl Johan Olsen
Kopi: 

Emne: VS: Antibiotikaforbruksrapport Dyrøy omsorgssenter
Vedlegg: RASKrapport Troms Dyrøy omsorgssenter.pdf
Til orientering
 
Med vennlig hilsen
 
Noeline  Goos
Fagleder PLO
Tlf : 77189271
noeline.goos@dyroy.kommune.no
 

<image001.jpg> Dyrøy kommune
‐ den lærende kommune

 
 

Fra: Høgli June Utnes <June.Utnes.Hogli@unn.no> 
Sendt: 10. april 2018 21:09
Til: Noeline Goos <Noeline.Goos@dyroy.kommune.no>
Kopi: aksel.rygg@lenvik.kommune.no; Tove Utmo <Tove.Utmo@dyroy.kommune.no>
Emne: Antibiotikaforbruksrapport Dyrøy omsorgssenter
 
Kjære RASK-deltagere i Troms fylke
 
Vedlagt følger antibiotika tilbakemeldingsrapporten for ditt/deres sykehjem. Rapporten er basert på innkjøpsdata
av all antibiotika fra apotekene dere benytter dere av f.o.m 01.04.17 t.o.m 31.03.18.
 
Vi ber dere lese gjennom rapporten før møtet 12.04.18, og for de som har mulighet så er det fint om rapporten
printes ut og tas med på møtet også.
 
For de sykehjemmene som ikke stiller med lege på møtet 12.04.18 ber vi om at deltagerne fra sykehjemmet leser
rapporten sammen med sykehjemslegen om mulig og tar med notater av bemerkninger og kommentarer legen
evt. måtte ha.
 
Da snakkes vi på torsdag, god lesning folkens og vel møtt:)
 
Vennlig hilsen
Nicolay Jonassen Harbin
Rådgiver, prosjektkoordinator
Antibiotikasenteret for primærmedisin, UiO
Tlf: 97602382
www.antibiotika.no 
 
 

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 

 

 

 

 

Alle kommunene i Troms  

(25 postmottak) 

 

   

 

 

 

 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 

17/15003-14 Kenneth Dahle Johansen N07&70 SAKSARKIV 

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 

22592/18 77 78 80 50   19.03.2018 

 

 

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TRANSPORTTJENESTEN FOR 

FUNKSJONSHEMMEDE 

 

Fylkestinget vedtok i uke 11 nye retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede. 

Dette medfører endringer innenfor følgende tema:  

 

- Søknadsperiode 

- TT-kort som ikke benyttes  

- Brudd på retningslinjene 

 

I vedlegg 1 finnes det en detaljert oversikt over hva endringene innebærer og hvilke praktiske 

følger dette får for registreringen av nye brukere i Cert.  

 

I vedlegg 2 ligger det en instruks som alle saksbehandlere ute i kommunene skal følge i 

vedlikeholdet og behandlingen av brukere/søkere til TT-ordningen. Denne instruksen er ment 

for å gi alle brukere/søkere i Troms fylke lik behandling.  

 

Vedlegg 3 inneholder de vedtatte retningslinjene i sin helhet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jan Egil Vassdokken 

Avdelingsleder 

 

 

 Kenneth Dahle Johansen 

 Rådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Ingrid Sofie Kolbeinsen, Harstad kommune,    
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June Helen Gjertsen, Kvæfjord kommune,    

Kristin Hals Hanssen, Dyrøy kommune,    
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Maja Skogvang, Lyngen kommune,    
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Marlene Uvsløkk, Tromsø kommune,    

May Tove Johansen, Balsfjord kommune,    

Monica Mikkelsen, Sørreisa kommune,    

Nan Tove Thomassen, Lavangen kommune,    

Siv Mikalsen, Torsken kommune,    

Tone Skoglund, Harstad kommune,    

Tor Ragnar Ovesen, Salangen kommune,    

Torill Hansen, Gratangen kommune,    

Trude Ådde, Målselv kommune,    

Unn Kari Mikkelsen, Balsfjord kommune,    

Åse Pedersen, Kåfjord kommune,    
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I uke 11 vedtok Fylkestinget de foreslåtte endringene i retningslinjene. Endringene som nå foreligger 
er følgende:  
 
Flytende søknadsperiode: De to søknadsperiodene vi har hatt til nå, 01.05 og 01.10 opphører med 
umiddelbar virkning. Det er nå vedtatt at det innføres en flytende søknadsperiode som betyr at 
brukere kan søke om TT-kort gjennom hele året, med en behandlingstid på 4 uker. Om 
behandlingstiden ikke kan oppfylles må søker få skriftlig beskjed om dette.  
 
TT-kort som ikke benyttes: Det vil i oktober hvert år bli tatt en gjennomgang av hvilke TT-kort som 
ikke benyttes. Disse kortene blir sperret og brukerens godkjenning i TT-ordningen opphører. Bruker 
må da eventuelt søke på nytt og risikerer å havne på venteliste. Brukere som blir sperret vil få skriftlig 
beskjed om dette. Fylkeskommunen utfører denne jobben.  
 
Brudd på retningslinjene: Ved brudd på retningslinjene vil fylkeskommunen nå kunne utestenge 
brukere fra TT-ordningen. Brudd på retningslinjene kan eksempelvis være utlån av TT-kort til andre. 
Mistanke om brudd på retningslinjene meddeles Troms fylkeskommune som vil vurdere saken.  
 
I forbindelse med flytende transportperiode vil det bety noen praktiske endringer i Cert. Det er nå 
opprettet en ny transportperiode som skal benyttes for alle nye brukere. Denne transportperioden 
gjelder for både de som har varig og de som har 2-årig TT-kort. Det viktige når vi nå legger inn nye 
brukere nå er å få riktig start og sluttdato.  
 
I sertifiseringsveiviseren vil startdato alltid starte automatisk på 01.01.2018. Husk å sette denne til 
«dagens dato». For brukere med TT-kort for 2 år må dere huske å sette riktig sluttdato.  
 
Jeg har bedt Trapeze om å ordne det slik at startdato automatisk blir satt til registreringsdato, slik at 
vi ikke registrerer brukere med oppstart tilbake i tid.  
 
Illustrasjon på bilder nedenfor:  
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Instruks for saksbehandling og vedlikehold av søknader om TT-kort 

 

1. Saksbehandling 

Kommunene saksbehandler søknader om brukergodkjenning av transporttjeneste-

ordningen. Legeerklæring må sees på som et hjelpemiddel ved saksbehandling av søknader 

om TT-kort. Det er kommunene som prioriterer antall brukere som skal tilfalle ordningen i 

sin kommune, ut fra grad av forflytningshemning og i forhold til de kriterier som gjelder (se 

retningslinjer kap. 2 og 5).  

Kommunene skal opprette ventelister på brukergodkjenning i tilfeller der antallet brukere i 

TT-ordningen når 3% av befolkningen i kommunen.  

Det kan nå søkes om TT-kort fortløpende og fristen for behandling av nye søknader settes til 

4 uker etter hver søknad kommer inn.   

Hvert kvartal vil det settes annonse i avisene der vi minner om at det det er mulig å søke om 

TT-kort fortløpende, og at brukere som har en 2-årig godkjenning må huske å søke på nytt 

ved utløp av sin godkjenning. Dette har fylkeskommunen ansvaret for.  

 

2. Endringer i brukerens behov 

Ved endringer i brukerens behov må dette meldes inn til brukerens bostedskommune. 

Endringer som medfører oppgradering til brukergruppe A må dokumenteres med 

framvisning av legeerklæring. Epikriser godtas ikke som dokumentasjon. Kommunen endrer 

status i Cert og melder så dette direkte til Rogaland Taxi. Rogaland Taxi vil da kunne 

endre/overføre tildeling til bruker.  

Merknad: Kommunen må huske å legge til hvilke hjelpemidler brukeren har i tilfeller ved 

oppgradering fra brukergruppe B til A. Rullestol eller blind/svaksynt må være registrert 

som informasjon i Cert.  

 

3. Endring av bostedsadresse/kommune 

Ved endring av brukerens adresse meldes dette til Troms fylkeskommune eller 

bostedskommune. Dette vil så bli endret i Cert og ny sone vil bli beregnet.  

Ved flytting mellom kommuner må eksisterende godkjenning settes til opphør, og ny søknad 

sendes den nye bostedskommune.  

Adresser som kommunen ikke får lagt til, meldes til Troms fylkeskommune. Dette gjelder 

også der gårds- og bruksnummer er lagt inn. I slike tilfeller må Troms fylkeskommune gå inn 

å legge til adressen i tekstform. 
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4. Brukere med et opphørt behov 

Kommunene skal 1 gang i året gå igjennom sine brukere for å undersøke om de er MORS 

(død). Denne gjennomgangen må gjøres innen 31.09 hvert år. Det oppfordres til å gjøre 

dette arbeidet oftere. Kommuner som ikke har så mange brukere vil dette ikke være like 

tidkrevende.  

 

5. TT-kort som ikke benyttes 

Om TT kortet ikke blir benyttet i løpet av de siste 21 måneder etter utstedelse, vil brukeren 

bli trukket ut av ordningen og kortet sperres for bruk. 21 måneder beregnes for hele 

foregående år og fram til 01. Oktober inneværende år. Dette vil gi Troms fylkeskommune 

anledning til å fordele midler som ikke blir brukt over på aktive brukere ved kommende års 

tildeling, 01. Januar. Brukere som blir trukket ut av ordningen må da søke på nytt. 

Gjennomgang av ikke brukte TT-kort utføres av fylkeskommunen.  

 

6. Deling av informasjon 

Hver kommune er ansvarlig for å få ut riktig informasjon til sine respektive legekontor. 

Fylkeskommunen er ansvarlig for å få ut informasjon til kommunene når endringer i form av 

retningslinjer o.l. endres.  

 

7. Godkjenning, endring og avslag 

Godkjenning, endring og avslag på søknad om TT-kort er som et enkeltvedtak og regne. 

Godkjenning, endring og avslag på søknader som sendes ut til personer må inneholde 

informasjon om klagemuligheter, jfr. forvaltningsloven.  

I saker der kommunen avslår en søknad om TT-kort skal informasjon om klagemuligheter 

være med i avslagsbrev. I tilfeller der søker klager på avgjørelse om avslag skal kommunen 

være mottaker av en slik klage. Om kommunen så avslår denne klagen skal klage oversendes 

Troms fylkeskommune for endelig behandling.  

I tilfeller der det fattes et endringsvedtak av en allerede godkjent søknad skal også 

informasjon om klagemuligheter være med. I en slik sak er kommunen første klageinstans. 

Om kommunen så avslår klage, skal klage sendes til Troms fylkeskommune for endelig 

klagebehandling. Dette skal også være opplyst om i brev om avslag på klage.  

 

8. Brudd på retningslinjene 

Ved mistanke eller klare brudd på retningslinjene presenteres saken for Troms 

fylkeskommune, v/Samferdsels- og miljøetaten. Fylkeskommunen vil så avgjøre hvordan 

dette skal håndteres videre og eventuelt utestenge bruker fra ordningen i inntil 2 år.  
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9. Nye brukere i Cert f.o.m. 14.03.2017 

Nye brukere som kommer inn i ordningen fra denne dato skal alle legges i Cert med en og 

samme transportperiode. Det er laget en transportperiode i Cert som strekker seg helt til 

året 2099. Brukere som har 2-årig tilgang på TT-kort skal også inn i denne transportperioden. 

For disse er det viktig at sluttdato er satt 2 år fram i tid fra den dagen de får innvilget TT-kort. 

Riktig sluttdato på bruker er viktig å få med da denne sørger for at TT-kort sperres hos 

Rogaland Taxi, og bruker opphører. 

Husk å sette riktig startdato ved registrering av nye brukere. Denne settes automatisk til 

01.01.2018 og må korrigeres.  
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Retningslinjer - Transporttjenesten for funksjonshemmede i Troms (TT-

ordningen) 

 

1. Formål og definisjoner 

I St. melding nr. 92 (1984-85) er funksjonshemmet definert slik: 

«Som funksjonshemmet regnes person som ikke uten vesentlige vanskeligheter kan bruke vanlige 

kollektive transportmidler». 

Transporttjenesteordningen (TT-ordningen) er ikke en lovfestet rett personer har, men en 

tilskuddsordning som fylkeskommunen skal forvalte til personer som på grunn av varige 

funksjonshemminger, ikke kan benytte seg av vanlige kollektive transporttilbud. Ordningen er ment 

som et tilbud om dør-til-dør transport.  

Med varig menes minst 2 år, og det skal legges til grunn graden av funksjonshemmingen. Ordningen 

er heller ikke ment som bruk for legetime, sykehusavtaler, reise til arbeid- og utdanningstilbud eller 

andre behandlingstilbud, men til bruk for fritidsaktiviteter. 

Med administrator menes fylkesrådet eller den fylkesrådet delegerer ansvaret til i arbeidet med 

organiseringen av TT-ordningen.  

 

2. Kriterier for brukergodkjenning 

Følgende grunnkriterier må være oppfylte for å omfattes av TT-ordningen: 

1. Søker må være registrert som bosatt i Troms fylke. 

2. Søkeren må, på grunn av varig funksjonshemming, psykisk eller fysisk årsak, ha vesentlige 

vanskeligheter med å bruke offentlige transportmidler. Sosiale eller trafikale forhold skal ikke 

innvirke på brukergodkjenningen. 

3. Søkeren må kunne dokumentere varig funksjonshemming gjennom legeerklæring i søknad. 

 

2.1. Øvrige bestemmelser for brukergodkjenning 

Personer som benytter seg av egen bil faller utenfor ordningen. 

Brukere som mottar statlig støtte til kjøp av egen bil/trygdebil eller grunnstønad til dekning av 

ekstrautgifter til transport, gis mulighet for å omfattes av TT-ordningen med 50 % av ordinær 

tildeling.  

Personer som mottar grunnstønad til reiser i forbindelse med attføring og UA-reiser (utdannings- og 

arbeidsreiser), blir ikke vurdert i ordningen.  

Tildelingen skjer uavhengig av søkerens alder.  

Gifte par/samboere – Se prioriteringskriterier i punkt 5.4.  

Beboere på institusjon – Se prioriteringskriterier i punkt 5.4.  
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3. Søknaden 

For å bli vurdert inn i TT-ordningen må søker benytte seg av fastsatt skjema for egen- og 

legeerklæring. Skjema leveres til søkerens bostedskommune for vurdering. Vurdering av søknad 

utføres av saksbehandler i kommunen. Kommunene har 4 uker behandlingstid for hver søknad de får 

inn. 

Personer kan fortløpende gjennom hele året søke sin bostedskommune om å komme med i TT-

ordningen. Søkere som i løpet av året blir omfattet av denne ordningen bli tildelt et beløp som 

tilsvarer hvor mange måneder det er igjen av året. I januar vil aktive brukere få et beløp som tilsvarer 

12 måneders bruk.  

 

4. Varighet 

Graden av funksjonshemmingen bestemmer hvor lenge en person er med i TT-ordningen. Gjennom 

søknad gir legen en vurdering om personen skal omfattes av TT-ordningen for en bestemt periode 

(minst 2 år) eller om dette er en varig godkjenning (livsvarig).  

Personer som har en funksjonshemming med kortere varighet enn 2 år, faller utenfor ordningen.  

De som har en brukergodkjenning som varer i 2 år må søke på nytt hvert andre år. Dette betyr at 

brukerne må levere inn en ny søknad til sin bostedskommune en måned før utløp for å sikre seg at 

gammel og ny periode overlapper hverandre. Brukere som leverer søknader kort tid før deres 

eksisterende ordning går ut, må påregne at deres TT-kort ikke vil kunne brukes i tiden etter 

utløpsdato, fram til ny søknad er behandlet.  

Brukere med varig tildeling behøver ikke søke på nytt hvert andre år.  

 

5. Fordeling av midler 

Administrator for TT-ordningen skal utarbeide instruks for behandling av søknader og vedlikehold av 

eksisterende brukere. Instruksen skal sørge for at kommunene som saksbehandlende institusjon 

tilgodeser at de som reelt har behov for tilbudet skal komme med i TT-ordningen. I instruksen 

fastsettes detaljer og presiseringer for TT-ordningen, ut over det som er beskrevet i retningslinjene. 

Midler som er øremerket TT-ordningen fordeles på antall brukere i de ulike kommunene, ut ifra 

hvilke brukergruppe og sone de tilhører. Totalt er det satt et tak på antall brukere i ordningen til å 

gjelde 3 % av befolkningen i hver enkelt kommune i fylket.   

Kommunene har mulighet til å opprette ventelister.  

 

5.1. Brukergrupper 

Troms fylkeskommune har delt grad av funksjonshemming inn i to brukergrupper, gruppe A og 

gruppe B. Tildelingskriteriene for de to gruppene ser slik ut:  

Gruppe A: 
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Brukere med varige medfødte, kroniske eller livsvarige funksjonshemninger, som er avhengige av 

transport i spesialtilpasset bil. Dette dreier seg i hovedsak om rullestolbrukere som må fraktes 

sittende i rullestol. 

Gruppe B: 

Brukere med varige medfødte, kroniske eller livsvarige funksjonshemninger, som ikke er 

avhengige av transport i spesialtilpasset bil.  

Merknad: 

Troms fylkeskommune har gjennom søknad til Samferdselsdepartementet fått utvidede 

midler som tilfaller de som ligger i brukergruppe A. Så lenge Troms fylkeskommune er med i 

denne tilskuddsordningen vil også de som er blinde/svaksynte havne i brukergruppe A. 

Definisjonen på svaksynt følger samme kriterier som NAV bruker i dag. Dette betyr at 

brukere med dårligere syn enn 6/18 (0,33), målt med bruk av korreksjon vil plasseres i 

brukergruppe A. Om Troms fylkeskommune i framtiden havner utenfor denne utvidede 

tildelingen, vil blinde og svaksynte legges i brukergruppe B.  

 

5.2. Soner  

Det tildeles ulikt beløp avhengig av hvilken sone brukerne tilhører. Sonen beskriver avstanden 

mellom brukerens bostedsadresse og kommunesentrum/rådhus i bostedskommunen. Til det 

formålet er det opprettet 5 soner: 

- Sone 1: 0 – 5 km. 

- Sone 2: 5 – 10 km. 

- Sone 3: 10 – 15 km. 

- Sone 4: 15 – 20 km. 

- Sone 5: Mer enn 20 km.  

 

5.3. Satser 

Det årlige budsjettet for TT-ordningen fastsettes i fylkestinget hvert år. Midlene fordeles til brukerne 

ut ifra hvilken brukergruppe og sone de tilhører. Brukere i gruppe A, med behov for spesialtilpasset 

transport vil få en høyere sats enn brukere i gruppe B som ikke har dette behovet. Brukere med 

kortere vei til kommunesenter/rådhus i sine bostedskommuner vil få en lavere tildeling enn de 

brukerne med en lengre avstand til sine respektive kommunesenter/rådhus.  

 

5.4 Prioriteringskriterier 

Dersom det er behov for å prioritere hvilke brukere som får være med i ordningen, skal følgende 

kriterier legges til grunn: 

- Personer med størst grad av, og permanente forflytningshemminger prioriteres. Dette vil 

kunne gjelde rullestolbrukere, lamme, blinde eller lignende.  

- Unge brukere prioriteres foran eldre, da unge personer ofte har større et større reisebehov 

enn eldre.  
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- Personer som bor alene prioriteres framfor personer som er fastboende på institusjon, eller 

som bor sammen med ektefelle som innehar TT-kort, da disse har mulighet til å reise 

sammen.  

- Personer som mottar grunnstønad til annen type transport innenfor NAVs satser 1-3, kan 

innvilges midler fra transporttjenesten.  

 

6. TT-kortet 

Når søker får godkjent sin søknad vil det bli produsert TT-kort som sendes til søkerens 

bostedsadresse fra utsteder. Ved fornying av eksisterende søknader vil brukeren kunne benytte kort 

som allerede er utstedt. Første gangs utstedelse av TT-kort er gratis. Ved tap av TT-kort må bruker 

selv kontakte utsteder for utstedelse av nytt kort, og er selv ansvarlig for kostnader knyttet til dette.  

Når beløpet på TT-kortet er brukt opp, sperres kortet og brukeren må vente på ny tildeling i 

januar påfølgende år. Ved hvert årsskifte nullstilles det gjenstående beløp på TT-kortet, og ny 

tildeling vil bli utført. Manglende eller lite bruk av TT-kortet gir ikke lavere tildelt beløp 

påfølgende år.  

 
Ved bruk av TT-kort skal det betales en egenandel på 10 % av prisen for reisen, og minimum 20 kr. 

Administrator kan i den årlige budsjettbehandlingen endre egenandelen ved behov. 

Om TT kortet ikke blir benyttet i løpet av de siste 21 måneder etter utstedelse, vil brukeren bli 

trukket ut av ordningen og kortet sperres for bruk. 21 måneder beregnes for hele foregående år og 

fram til 01. Oktober inneværende år. Dette vil gi Troms fylkeskommune anledning til å fordele midler 

som ikke blir brukt over på aktive brukere ved kommende års tildeling, 01. Januar. Brukere som blir 

trukket ut av ordningen må da søke på nytt.  

Den 01. oktober hvert år vil ubrukte midler fordeles jevnt ut til alle TT-brukere. Dette gjelder også 

midler utover de fylkeskommunale midlene. Dette gjøres for å øke bruken av midler tilknyttet 

ordningen.  

 

7. Endret behov og brudd på retningslinjene 

Brukeren skal selv underrette Troms fylkeskommune eller sin bostedskommune om endrede forhold 

som kan ha betydning for retten til TT-kort. TT-kortet kan tilbakekalles eller endres dersom brukeren 

ikke lengre oppfyller vilkårene for å omfattes av ordningen. TT-kortet er personlig og kan ikke 

benyttes når eier av kort selv ikke er med på reisen. Overtredelse av retningslinjene kan medføre tap 

av rett til ordningen for inntil 2 år. 

 

8. Klage på vedtak 

Vedtak om TT-ordningen er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtakene fattes av 

kommunene, og kommunene er i så måte klageinstans. Klagefrist er 3 uker etter vedtak er kommet 

frem til søkeren. 
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Fra: Aslak Hovda Lien (aslak.hovda.lien@lenvik.kommune.no)
Sendt: 06.04.2018 12:02:21
Til: Helen Marie Henriksen; 'AnnKristin.Evenstad@Sorreisa.kommune.no'; Dag Rydmark
(Dag.Rydmark@tranoy.kommune.no); 'lena.hansson@torsken.kommune.no'; Jorid Meyer
(Jorid.Meyer@berg.kommune.no); Karl Johan Olsen
Kopi: Bente Johnsen Karlsen; Evy K Nordby; Steinar Konradsen; Inger Slettum Olsen

Emne: VS: Questback kvittering -> Høring: Pakkeforløp for gravide som bruker / har brukt alkohol, vanedannende
legemidler og/eller illegale rusmidler (18/3788)
Vedlegg: 
Hei,
 
Sender kvittering fra questback som orientering på høringssvar fra kommuneoverlegetjenesten.
 
Som det fremgår er vi positive, men syns en kan definere tydeligere tidskrav for oppstart og avslutning.
I tillegg innvender vi at siden pakkeforløpet er basert på frivillighet, er avgrensingene mot kapittel 10 i helse og
omsorgstjenesteloven (tvangstiltak ovenfor rusmisbrukere) og spesielt § 10‐3 viktig å drøfte. Det samme gjelder
avgrensingene mot barnevernlov og gjensidig varsling mellom barnevern og helse, om enn på litt ulike
tidspunkter i svangerskapet siden ufødte barn ikke direkte medtas i barnevernsloven.
 
 
Hilsen Aslak
 
 

   
             Aslak Hovda Lien | Kommuneoverlege
            Samfunnsmedisinsk avdeling i Senjalegen (Berg, Dyrøy, Sørreisa, Torsken,Tranøy og Lenvik)
             Tlf.  / Mobil 778 71429/47 60 10 12
             www.lenvik.kommune.no

 
 

Fra: QuestBack [mailto:noreply@questback.com] 
Sendt: fredag 6. april 2018 11:49
Til: Aslak Hovda Lien <aslak.hovda.lien@lenvik.kommune.no>
Emne: Questback kvittering ‐> Høring: Pakkeforløp for gravide som bruker / har brukt alkohol, vanedannende
legemidler og/eller illegale rusmidler (18/3788)
 

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring: Pakkeforløp for gravide som bruker / har
brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler (18/3788)

Høringen kommer fra:

Kommune

Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen, kommune

osv):

Kommuneoverlegetjenesten i Senjalegen (kommunene Berg, Dyrøy,

Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy)

Bidrar pakkeforløpet til å oppnå følgende mål:

Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

Ja
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Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

Ja

Unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging

Delvis

Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet

de bor

Ja

Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Delvis

Bidrar pakkeforløpet til god forløpskoordinering?

Ja

Har pakkeforløpet målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige?

Nei

Har du kommentarer til noen av punktene over?

Forløpstider er litt for svakt definert- det burde være et tidskrav for

tidsrom fra henvisning til første time/innleggelse. Nå er det kun

hastighet utredning og frekvens samarbeidsmøter det er tidskrav til.

For pakkeforløp psykose kunne forløpet ikke avsluttes før tidligst 1 år

etter ferdig utredning. Vi tenker at for gravide med rusproblemer bør en

vurdere samme tilnærming: at pakken tidligst kan avsluttes 12 mnd

postpartum. Ellers syns jeg punktene som skal ligge til grunn før en kan

avslutte er bra, se «Samhandling ved avslutning av forløpet».

Bidrar pakkeforløpet til å oppnå følgende mål:

Nå frem til og tilby oppfølging til flere kvinner som bruker/har brukt

rusmidler og vanedannende legemidler i svangerskapet

Delvis

Sikre god ivaretakelse av foster og kvinne

Ja

Forebygge/minimere eventuelle fosterskadelige effekter av

rusmidler/legemidler

Ja

Legge til rette for at kvinnen skal kunne ta vare på barnet og forberede

seg på foreldrerollen

Ja

Sikre videreføring til pakkeforløp for familier med rusproblematikk og

spebarn/små barn

Delvis

God samhandling mellom aktuelle aktører i spesialisthelsetjenesten og

kommunen

Ja

Har du kommentarer til noen av punktene over?

Pakkeforløpet forutsette frivillighet og det bør dermed tydeliggjøres

enda bedre de grensegangene som er mot Helse- og

omsorgstjenesteloven kapittel 10. Det samme gjelder ivaretakelse av

foster, nyfødt barn og samarbeid helse og barnevernstjeneste. Her er

det en gjensidig meldeplikt, som inntrer på ulike tidspunkt siden ufødte

barn ikke er direkte omfattet av barnevernsloven, mens den samme
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loven gir barnevernet en varslingsplikt ovenfor helse dersom

barnevernet blir kjent gravide med en rusbruk som medfører at barnet

kan bli født med skade. Utfordringen med slike presiseringer er på den

andre siden at det medføre mer tekst, noe som er en utfordring med

alle pakkeforløpene: gjøre de korte og grei for å overlate til veiledere å

ha kapittel for "alt". Dette er særlig viktig når en produsere såpass

mange pakkeforløp- dvs. gjøre det enkelt, kortfattet og avgrensbart.

Hvordan nå flere gravide som drikker alkohol, bruker vanedannende

legemidler og/eller illegale rusmidler?

Se forrige kommentar. Vi tenker at en tydelighet i fht. tvangshjemler

etter § 10-3 er viktig. Frivillighet er best, men tydelighet tilknyttet øvrig

lovverk er nyttig både for helsepersonell og gravide med

rusmiddelbruk.

Henvisning og start

Tydelig målgruppe/inklusjon til pakkeforløp er bra. Det mangler et

tidsforløpskrav fra tid henvisning til oppstart pakke/første

time/innleggelse. Etter vår vurdering er dette svært viktig å definere og

det bør gå kort tid mellom henvisning og oppstart i fht. både motivasjon

mor, biologisk sårbarhet hos foster mm.

Svangerskapsoppfølging

ok. Skal tekst være i veileder, så kan en kanskje henvise til denne og

kutte tekst? Dvs. bare ta med stikkordsmessig det som er "ekstra" i fht.

pakkeforløp.

Kartlegging og utredning

De definerte forløpstidene virker fornuftige.

Behandling og oppfølging

Veldig bra at en her diskutere kap. 10 og barnevernloven. Forløpstider

ok.

Fødsel og nyfødtperiode

ok

Avslutning og videre oppfølging

Det legges her opp til overføring inn i nytt pakkeforløp. Vi tenker at det

å videreføre aktuelt pakkeforløp første 12 mnd bedre sikrer kontinuitet i

oppfølgingen. Samarbeid, idividuelle planer, kontaktpersoner,

forløpskoordinatorer mm. tar tid å etablere og det virker mer

hensiktsmessig å forlenge forløpet av pakken slik at den ikke skal

avsluttes før 12 mnd etter fødsel.

Forløpstider og registrering av koder

Mangler definert krav fra henvisning til oppstart pakke. For avrusning

bør det være 0 dager, dvs. øyeblikkelig hjelp. Hvis ikke pågående

rusbruk 1-3 dager? Og som over: ikke avslutte før etter 12 mnd etter

fødsel.

Generelle kommentarer

Denne pakken (som med pakkeforløp psykose) vil være nyttig: Viktig

gruppe, tydelig inklusjon (gravid+rus) og nyttig intervensjon (tett

oppfølging osv). Den er imidlertig veldig ordrik, noe som får den til å
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ligne litt på en veileder.

 

Tjenesten er levert av www.questback.com - Questback Essentials
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1. Kort beskrivelse av virksomheten/tjenesteområde: 
Tjenestene består av interkommunale helsetjenester i 4 til 6 samarbeidskommuner hvorav 
Lenvik som vertskommune. Tjeneste områdene er fordelt på følgende avdelinger 
 

 Senjalegen allmennlegetjeneste :  
 Senjalegen samfunnsmedisin:  
 Legevaktsentral/interkommunal legevakt  
 Kreftpoliklinikk 
 Kreftkoordinator ( prosjekt) 
 Interkommunal diabetes team  
 Koordinator  førstehjelpsordningen 
 Intermediær sengepost 

 
2. Fokusområder : 
Virksomhetens tjeneste tilbud har de siste årene vært og er i en aktiv fase for å kunne 
imøtekomme intensjon bak samhandlingsreformen « rett behandling, til rett sted og rett tid». 
De ulike avdelingene har fokus på å utvikle og tilby befolkningen gode og forsvarlige 
interkommunale helsetjenester. 
Aktiviteten og oppgavene i tjenesten har økt betydelig de siste årene. Kommunen har fått 
flere yngre og eldre med sammensatte kroniske sykdommer som har behov for oftere og 
tettere oppføling av kommunale helse og omsorgstjenester. Behandlingsdøgn og oppføling 
på sykehus er blitt færre. Mange sykehustjenester er i økende grad overført til 
kommunehelsetjenesten.  

 
Samarbeidskommuner har i samarbeid med samfunnsmedisinske avdeling utarbeidet en 
oversikt over kommunenes antatte fremtidige helseutfordringer (Folkehelseprofil) denne er 
med på å danne grunnlag for kommunenes satsingsområder kommende år.  
 
De ulike tjenesteområder gir tilbakemelding om at behovet og etterspørsel av tjenester er 
større enn dagens kapasitet.  I perioder er ventelistene for lange. Det er etablert rutiner for 
prioriteringer etter alvorlighetsgrad og rutiner for håndtering av ventelister som imøtekommer 
krav til faglig forsvarlig drift. 
 
En framtidige vellykket implementering av samhandlingsreformen og primærhelsemelding de 
kommende år blir å videre utvikle gode tverrfaglige samarbeidsarenaer i kommunen , 
regionene og oppimot spesialisthelsetjenesten. Virksomheten har stor fokus på å 
videreutvikle forebyggende helsearbeid for utsatte grupper, parallelt med økende behov for 
medisinsk behandling og tidlig rehabilitering. Det er totalt etablert 18 
kommunale/interkommunale og spesialisthelsetjenester på DMS  
Utvikling og implementering av relevant velferdsteknologi bør være et tverrfaglig 
satsingsområde for å imøtekomme behov og forventing om tidlig rehabilitering. En fremtidig 
god Helse og omsorgtjenesten betinger at kommunene klarer å være konkurransedyktig i 
forhold til kompetanseutvikling,fagnettverk, veiledning og arbeidsvilkår til  nøkkelpersonell 
som ønsker å  bosetter seg og bli i regionen.  
 
 
3.  Kort beskrivelse av interkommunale tjenesters drift og utfordringer: 
 
3.1 Senjalegen avdeling Silsand inkludert 4 utekontor 

Interkommunale Helse- og DMS tjenester
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Interkommunal samarbeid i allmennmedisin for kommunene Lenvik , Berg, Torsken og 
Tranøy. Senjalegen har til sammen 19 fastleger og 4 turnusleger med til sammen 15 410 
listeplasser  hvorav Silsand legekontor har 6 fastleger (5,7 årsverk) ,2 turnusleger og 3.500 
listeplasser.  I tillegg til fastlegeordningen dekker Silsand legekontor legetilsyn ved 4 
sykehjem , legetjenester på helsestasjon og til flykninger  for Berg, Torsken og Tranøy.  
 
 
Finnsnes legekontor og Silsand legekontor har det siste året blitt utvidet med legeressurser 
og listeplasser for å imøtekomme forskriftskrav om ledige fastlegeplasser for valg/bytte av 
fastlegeplasser. Pr. 1.3.2018 har Senjalegen  til sammen 430 ledige listeplasser hos 4 
fastleger.  Det er 83 innbyggere som står på venteliste hos fastleger ved Silsand legekontor. 
Man kan anta at de fleste er innbygger som har fastlege i Senjalegen men ønsker å bytte til 
en fastlege som ikke har ledig kapasitet. 
 
 
Silsand legekontor har 2 fastleger som er spesialister i allmennmedisin som fra 01.01.2017 
er et forskriftskrav for å være fastlege i allmennmedisin. De øvrige 4 fastlegene har et krav 
om og er under utdanning for å bli spesialister i allmennmedisin. Med krav om interne og 
eksterne kurs og hospitering i tillegg inngår 12 mnd praksis i spesialisthelsetjenesten.  
 
Utfordringer 2017: 
  
Senjalegen har en svært sårbar organisering der forholdsvis få legehjemler skal dekke 5 
utekontor og 4 sykehjem. Normal drift og vikarleger er nødvendig for å kunne imøtekomme 
forsvarlig ventetid på time, regelmessig sykehjems visitt og normale åpningstid ved 
utekontor.  Legevikarer er vanskelig å rekruttere utenom vikarbyrå og gir store ekstra utgifter. 
Uforutsett korttidsfravær dekket av de øvrige fastleger fordi det ikke lykkes å rekruttere 
vikarleger på kort varsel. Dette påvirker både ventetid og muligheter til å imøtekomme en 
normaldrift , organisering og optimal logistikk . Den største utfordringen i 2017 har vært å 
rekruttere legevikar for lengre perioder som har kompetanse og erfaring for å jobbe 
selvstendig ved utekontor, sykehjem og helsestasjon samt veilede og følge opp turnusleger. 
Faglig forsvarlig drift både ved hovedkontoret på Silsand og utekontor betinger god og tett  
oppføling og veiledning av legevikarer. Tjenesten har søkt og fått innvilget prosjekt midler fra 
helsedirektoratet for å følge opp og veilede fastleger. Midlene har hovedsakelig vært brukt til 
å dekke merkostnader til lege vikarer første halvdel av 2017.  
 
 
Fastlegeforskriften legger føring for at ventetid hos fastlege normal bør ligge på ca 5 dager. 
Ventetid for time hos fastleger i Senjalegen avdeling Silsand har vært mellom 2-4 uker og 
økende over flere år.  Det gis tilbakemelding om at omorganisering av fastlegeliste  og 
fordeling av allmennlegeoppgaver høsten 2017 gir bedre arbeidsvilkår, mindre arbeidspress 
og redusert ventetid på time hos fastleger. I perioder der det ikke lykkes å ha normaldrift øker 
ventetiden på time hos fastlege.  
 
3.2 Samfunnsmedisin  
Interkommunal samarbeid for 6 kommunene som er tilknyttet legevaktdistriktet. Avdelingen 
er samlokalisert på DMS med til sammen 150% legeressurser fordelt på 1 kommuneoverlege 
og 2 assisterende kommuneoverleger. Tjenesten og kompetansen er en viktig aktør for at 
kommunene skal lykkes med intensjonene i samhandlingsreformen. Følgende ansvar 
områder ligger under samfunnsmedisin: 

 Smittevern 
 Miljørettet helsevern 
 Plan- og beredskapsarbeid innenfor helse, samt tilstøtende planer 
 Medisinskfaglig rådgivning (herunder klagesaksbehandling, samarbeidsavtaler, 

direkte rådgivning til politikere, administrasjon og befolkning, deltagelse på 
prosjekter/arbeidsgrupper med mer som er av betydning for folkehelsearbeid) 
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 Medisinskfaglig ansvar for interkommunal legevakt 
 Folkehelse og forebygging. 

 
3.3 Legevaktsentral/interkommunal legevakt 
Et akuttmedisinsk tilbud til de som bor og oppholder seg i 6 samarbeidskommuner ,som på 
grunn av sin sykdom eller skade ikke kan vente på time hos sin fastlege. Interkommunal 
legevakt  er samlokalisert  med legevaktsentralen på DMS.     Samarbeids kommuner har 
felles legeberedskap fra Finnsnes interkommunal legevakt fra kl 15.30 på hverdager , helg 
og høytidsdager. Tjenesten bemannes med sykepleier, lege og en lege i bakvakt. 
Hverdager fram til kl 15.30 organiseres/koordineres akuttmedisinsk legeberedskap i hver 
kommune.   Ny akuttmedisinsk forskrift ble implementert i 2016, forskrifter har stor fokus og 
krav til akuttmedisinsk kompetanse i form av opplæring/trening og beredskapskrav utenfor 
sykehus.  Legevakten har mottatt prosjektmidler til å utdanne og gjennomføre lovpålagt 
akuttmedisinsk kurs til alle sykepleiere og leger både ved legevakta og legekontor som er 
tilknyttet Finnsnes interkommunale legevakt. 
Det nye nødnettet har bedre dekningsbredde og systemet åpner for å organisere bedre 
samhandling og kommunikasjon for nødetater politi, brann og helse ved akutte hendelser   
 
Utfordringer 2017: 
Rutiner og krav til organisering og drift av nødnettet er resurskrevende og det meldes om en 
betydelig økt arbeidsbelastning på sykepleier ved legevaktsentralen som igjen fører til at lege 
på vakt i perioder får mindre assistanse enn tidligere. Den største utfordring er på natt der 
legevakten/legevaktsentralen kun er bemannet med en felles sykepleier.  
Driftsutgifter har vært uforutsigbar og lite tallfestet fra direktoratet.  Drift erfaring i 2017 gir en 
mer oversiktlig kostandoversikt. Økte driftsutgifter er implementert i budsjettet for 2018.  
Uforutsett fravær av koordinator for føstehjelpsordningen har gjort at det ikke har lykkes å gi 
opplæring og oppdatering til brannkorps etter rutine.  
 
3.4 Kreftsykepleie/ kreftkoordintaor: 
Det er tilknyttet til sammen 1 årsverk kreftsykepleier til DMS-poliklinikk 
Tjenesten har åpent alle ukedager.  Hovedsakelig blir resursen brukt til å gi cellegiftkurer 
som normalt ellers ville blitt gitt på sykehus. Siden 2013 har 6 samarbeidskommuner hatt 0,5 
årsverk kreftkoordinator med prosjektstøtte fra   Kreftforeningen. Kreftkoordintaor har en mer 
«utadrettet» funksjon både i forhold til koordinering, system utvikling, veiledning og 
opplæring av helsepersonell som jobber med kreftsyke. Deler av stillingen er også direkte 
tilknyttet oppfølging av kreftsyke og pårørende. 
 
3.5 Interkommunal diabetes sykepleier:  
0,5 årsverk diabetes sykepleier. Kommunebarometret viser at regionene har og får flere 
diabetikere. Behovet for kontroll/veiledning hos fastlege/diabetessykepleier øker.   
Diabetessykepleier har kontordager ved Finnsnes, Silsand og Sørreisa legekontor.  
  
3.6 
 
Korttids og intermediæravdeling endret navn til behandlings og 
rehabiliteringsavdelingen fra 1. mars – Det har vært arbeidet med sammenslåinga av 
avdelingen.  
 
KAD-senger- Inklusjons og eksklusjonskriterier ble justert i 2016 for å utnytte plassene 
bedre. Flere pasientgrupper ble inkludert, men antall innleggelser i 2017 har økt, og 
beleggsprosenten er nå på 70 %. Også i 2017 var det et lite underskudd på 37.000. Noe som 
er en klar forbedring fra året før.   
 
 

Kommune Folke 
tall 

% av 
Folke 

Antall Forbruk 
% 

Antall  
Inn  

Forbruk 
i % 

Antall  
Inn  

Forbruk 
% 
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tall Inn 
2015 

2015 2016 2016 2017 2017 

Berg 905/915 4, 7 % 21 5,72 % 20 5,19 % 24 5,96 
Torsken  884/913 4,6 % 24 6,54 % 21 5,45% 11 2,73 
Tranøy 1544/1543 7,9 % 35 9,54 % 48 12,47% 48 11,91 
Sørreisa 3451/3452 17, 6% 28 7,63 % 50 12,99% 48 11,91 
Dyrøy 1154/1158 5,9 % 23 6,27 % 38 9,87% 26 6,45 
Lenvik 11535/11618 59,3 % 229 62,40 % 198 51,43% 235 58,31 
Annen 
kommune 

  7 1,90 % 10 2,6% 11 2,73 

 19473/19599 
 

100 % 367 100 % 385 100% 403 100% 

 
 
 
4. Prioriterte oppgaver i 2017: 

 Regulering av fastlegelister 
 Utvidelse av listeplasser for valg av fastlege i Senjalegen 
 Redusere ventetid på time hos fastlege på Senjalegen avdeling Silsand legekontor 
 Implementering av nytt nødnett og nytt data system på legevakt  
 Utdannelse av instruktører til akuttmedisinske kurs 
 Akuttmedisinske kurs av sykepleiere og leger på legevakt 
 Akuttmedisinske kurs for hjelpepersonell og leger på legekontor 

 
 

 
 

 
5. Resultater  
 
Pr år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Silsand 
legekontor 

20 676 21 492 24 252 31 260 35 088 47 665 47 506 

Finnsnes 
legekontor 

61 944 57 660 62 700 95 796 123 084 134 055 144 291 

Finnsnes 
interkommunale 
legevakt 

24024 25 332 28 164  26 400 26 724 31 406 34 678 

Konsultasjon 
hos diabetes 
sykepleier 

  372 384 372 293 318 

Cellegift 
behandling 

240 180 252 270 342 334 356 

 
 
6. Sykefravær: 
 

 Silsand LK: 4,4% 
 Interkommunal legevakt: 5,8% 
 KAD: 22,7% 
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7. Økonomi 
 Budsjett 2017 Regnskap 2017 
Interkommunal 
legevakt 

11 615 023 10 582 102 

Diabetes team       516 974 341 732 
Koordinator 
førstehjelp 
ordningen 

      208 394 239 498 

Kreft koordinator      163 459 194 058 
Kreftsykepleier 
Sørreisa, Dyrøy, 
Berg, Torsken og 
Tranøy 

     255 830 255 830 

Samfunns medisin 
Sørreisa/Dyrøy 

     888 761 1 141600 

Silsand legekontor 
Samfunnsmedisin 
Berg, Torsken og 
Tranøy 

   10 587 224 10 216 975 

 
14.03.2018 
 
Evy Nordby 
Virksomhetsleder 
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SAMMENDRAG REGNSKAP 2017
32050 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Art Tekst Budsjett 2016 Budsjett 2017 Regnskap 2017
10 Lønn i faste stillinger inkl. tarifftillegg 5 447 615,16 5 611 043,61 6 011 966,00
20 Lønn vikarer og ekstra arbeid 660 141,00 679 945,23 556 560,00
30 Engasjementer - prosjekter 88 559,00 91 215,77 198 893,00
40 Overtidslønn 45 000,00 46 350,00 417 145,00
50 Annen lønn og trekkpl.godtgj. 3 119 000,00 3 419 000,00 2 806 669,00
90 Pensjonspremie KLP og Vital 1 046 767,40 1 078 170,42 1 053 981,00
99 Arbeidsgiveragift 432 165,12 445 130,07 559 696,00

0 Lønn 10 839 247,68 11 370 855,11 11 604 910,00

100 Kontormateriell, abonnement m.v. 52 400,00 52 400,00 42 084,00
110 Medisinsk forbruksmateriell  629 000,00 629 000,00 648 080,00
114 Medikamenter og medisiner 232 000,00 232 000,00 176 385,00
115 Bevertning 4 200,00 4 200,00 22 005,00
120 Andre utgifter drift 17 000,00 17 000,00 25 967,00
113 Portoutg., telefon og datakommunikasjon 225 000,00 225 000,00 83 093,00
114 Annonser og stillingsannonser 3 000,00 3 000,00 28 465,00
115 Kurs/konferanseavgifter, andre kursutgifter 50 000,00 50 000,00 83 541,00
116 Kjøre- og diettgodtgjørelse 3 000,00 3 000,00 42 069,00
190 Husleie 937 300,00 965 419,00 965 419,00
195 Faste avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 82 000,00 232 000,00 855 576,00
120 Inventar og utstyr
121 Leie/leasing transportmidler
122 Kontormaskiner
124 Rep./service IT og kontormaskiner 30 000,00 30 000,00 16 634,00
126 Renholdstjenester 30 161,00
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127 Tolketjenester og konsulenttjenester 25 000,00 25 000,00 27 003,00
129 Administrasjonsutg. Lenvik kommune 93 000,00 95 790,00
350 Kjøp av tjenester
350 Leievask MITRA 40 000,00 40 000,00 64 604,00
429 Mva utenfor mva-loven 160 000,00 160 000,00 498 486,00
151 Avdrags- og renteutgifter
 
1-4 Andre utgifter drift 2 582 900,00 2 763 809,00 3 609 572,00
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600 Egenandel brukere -325 000,00 -425 000,00 -498 752,00
620 Salg medikamenter  -460 000,00 -460 000,00 -489 125,00
700 Fastlønnstilskudd
700 Gjestepasientoppgjør
700 Trygderefusjon helsetjenester -1 005 000,00 -1 105 000,00 -1 305 098,00
710 Sykelønnsrefusjon -369 641,00 -369 641,00 -183 482,00
729 Komp.mva driftsregnskapet -160 000,00 -160 000,00 -1 155 923,00
770 Refusjon fra andre - private
2 Inntekt -2 319 641,00 -2 519 641,00 -3 632 380,00

32050 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT 11 102 506,68 11 615 023,11 11 582 102,00
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Førstehjelperordningen sluttregnskap 2017

Regnskap Sum
Lønn koordinator 136 702,00
Driftsutgifter 142 032,00
Sum 278 734,00
Refusjon kommuner -208 390,00
Refusjon for vakant stilling 5 mnd -50 400,00
Refusjon for driftsutgifter 5 mnd -59 180,00
Tilbakebetalt kommunene -39 236,00
SUM 239 498,00
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REGNSKAP 2006
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Art Tekst Regnskap Sum Budsjett
101000 Fastlønn 1 323 627,11 1 321 800
101001 Avtalefestet tillegg faste stillinger 376 618,38 330 000
101004 Lønn særavt. (hj.vakt/bakvakt) 405,72 0
101050 Vikar for fast ansatt 7 611,08 1 708 262,29 6 000
102000 Vikar annet fravær 15 378,32 20 000
102001 Vikarutgifter for ferie 236 939,02 160 000
102002 Vikarutg. svangerskapsperm. 48 662,17 0
102003 Vikarutgifter for sykefravær 101 009,65 50 000
102050 Vikarutg. sykefravær uten ref. 25 338,55 15 000
103000 Lønn ekstra arbeid 10 819,98 438 147,69 0
104000 Overtidslønn 58 585,45 58 585,45 45 000
105000 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 968 639,93 968 639,93 1 071 500
109000 Pensjonspremie KLP 205 162,56 212 600
109002 Pensjonspremie Vital 44 274,33 38 000
109003 Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer 476,59 249 913,48 0
109900 Arbeidsgiveravgift 392 455,93 392 455,93 345 300

0 Lønn 3 816 004,77 3 816 004,77 3 615 200
110000 Kontormateriell 21 133,28 15 200
110001 Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur 2 135,30 23 268,58 2 400
111000 Medisinsk forbruksmateriell 148 159,74 72 000
111051 Medisinsk forbr.matriell for salg 54 694,40 24 000
111052 Laboratorierekvisita 134 670,80 337 524,94 36 000
111400 Medikamenter og medisiner 41 806,18 32 000
111401 Medisiner for salg 60 092,25 101 898,43 40 000
111501 Bevertning 8 945,60 0
112000 Andre utgifter (drift) 7 693,92 19 200
112006 Rengjøringsmateriell 752,00 17 391,52 0
113000 Porto og fraktutgifter/frankering 19 557,60 24 000
113001 Ab.avg./tellerskritt telefon/faks 29 617,66 40 000
113003 Datakommunikasjon 5 000,00 54 175,26 5 900
114000 Annonse, reklame, informasjon 862,68 0
114001 Stillingsannonser 1 278,13 2 140,81 0
115000 Utg. til foreleser/kursholder 2 200,00 20 000
115001 Kurs/konferanseavgifter 9 200,00 17 500
115002 Andre kursutgifter (opph/billetter) 10 767,83 22 167,83 0
116000 Kjøregodtgjørelse 2 977,00 0
116001 Kostgodtgjørelser diett 770,00 0
116501 Avis/Telefongodtgjørelse 961,61 4 708,61 0
118000 Strøm/elektrisk kraft - 32 000
119500 Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1 516,60 2 000
119504 Containerrenovasjon. 7 333,05 8 849,65 2 000
122000 Kontormaskiner 3 091,98 3 091,98 0
123001 Vedlikeholdstj. utstyr/anlegg 280,00 0
124001 Rep./service - IT 6 817,00 14 400
124002 Rep./service - Kontormaskiner 212,60 14 400
124003 Rep./service annet utstyr 4 669,80 11 979,40 0
127000 Tolketjeneste 2 340,00 5 000
127001 Konsulenttjenester - 2 340,00 4 000
129000 Internkjøp 60 000,00 60 000,00 60 000

1 Kjøp av varer og tjenester 649 537,01 649 537,01 482 000
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135050 Leievask MITRA 21 753,60 21 753,60 30 000
3 Kjøp av tjenester 21 753,60 30 000

142900 Mva utenfor mva-loven 112 760,08 112 760,08 94 900
4 Overføring til andre 112 760,08 94 900

159000 Avskrivninger 156 000,00 156 000,00 156 000
5 Finansieringsutgifter 156 000,00 156 000
1 Utgift 4 756 055,46 4 378 100

160004 Egenandel brukere -61 087,00 -25 000
160053 Attesthonorar -265,00 -61 352,00 0
162004 Salg av medikamenter o.l -14 782,00 0
162005 Gebyr egne innfordringer -2 795,00 0
165000 Avgiftspliktig salg varer/tjenester -152 476,84 -170 053,84 -50 000

6 Salgsinntekter -231 405,84 -231 405,84 -75 000
170053 Trygderefusjon helsetjenester -115 539,50 -115 539,50 0
171000 Sykelønnsrefusjon -79 818,00 0
171002 Fødselspengerefusjon -36 510,00 -116 328,00 0
172900 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet-112 760,08 -112 760,08 -102 900
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 871 482,50 -1 871 482,50 -1 848 000

7 Refusjoner -2 216 110,08 -2 216 110,08 -1 950 900
2 Inntekt -2 447 515,92 -2 025 900

241 Diagnose, behandling, rehabilitering 2 308 539,54 2 352 200
32050 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT 2 308 539,54 2 352 200
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Regnskap Diabetesteam 2017

2017 Regnskap 2017
Sykepleier 50 %,  341 752 320 298

Driftsutgifter 70 000 21 434
Sum utgifter 411 752 341 732
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REGNSKAP 2006
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Art Tekst Regnskap Sum Budsjett
101000 Fastlønn 1 323 627,11 1 321 800
101001 Avtalefestet tillegg faste stillinger 376 618,38 330 000
101004 Lønn særavt. (hj.vakt/bakvakt) 405,72 0
101050 Vikar for fast ansatt 7 611,08 1 708 262,29 6 000
102000 Vikar annet fravær 15 378,32 20 000
102001 Vikarutgifter for ferie 236 939,02 160 000
102002 Vikarutg. svangerskapsperm. 48 662,17 0
102003 Vikarutgifter for sykefravær 101 009,65 50 000
102050 Vikarutg. sykefravær uten ref. 25 338,55 15 000
103000 Lønn ekstra arbeid 10 819,98 438 147,69 0
104000 Overtidslønn 58 585,45 58 585,45 45 000
105000 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 968 639,93 968 639,93 1 071 500
109000 Pensjonspremie KLP 205 162,56 212 600
109002 Pensjonspremie Vital 44 274,33 38 000
109003 Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer 476,59 249 913,48 0
109900 Arbeidsgiveravgift 392 455,93 392 455,93 345 300

0 Lønn 3 816 004,77 3 816 004,77 3 615 200
110000 Kontormateriell 21 133,28 15 200
110001 Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur 2 135,30 23 268,58 2 400
111000 Medisinsk forbruksmateriell 148 159,74 72 000
111051 Medisinsk forbr.matriell for salg 54 694,40 24 000
111052 Laboratorierekvisita 134 670,80 337 524,94 36 000
111400 Medikamenter og medisiner 41 806,18 32 000
111401 Medisiner for salg 60 092,25 101 898,43 40 000
111501 Bevertning 8 945,60 0
112000 Andre utgifter (drift) 7 693,92 19 200
112006 Rengjøringsmateriell 752,00 17 391,52 0
113000 Porto og fraktutgifter/frankering 19 557,60 24 000
113001 Ab.avg./tellerskritt telefon/faks 29 617,66 40 000
113003 Datakommunikasjon 5 000,00 54 175,26 5 900
114000 Annonse, reklame, informasjon 862,68 0
114001 Stillingsannonser 1 278,13 2 140,81 0
115000 Utg. til foreleser/kursholder 2 200,00 20 000
115001 Kurs/konferanseavgifter 9 200,00 17 500
115002 Andre kursutgifter (opph/billetter) 10 767,83 22 167,83 0
116000 Kjøregodtgjørelse 2 977,00 0
116001 Kostgodtgjørelser diett 770,00 0
116501 Avis/Telefongodtgjørelse 961,61 4 708,61 0
118000 Strøm/elektrisk kraft - 32 000
119500 Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1 516,60 2 000
119504 Containerrenovasjon. 7 333,05 8 849,65 2 000
122000 Kontormaskiner 3 091,98 3 091,98 0
123001 Vedlikeholdstj. utstyr/anlegg 280,00 0
124001 Rep./service - IT 6 817,00 14 400
124002 Rep./service - Kontormaskiner 212,60 14 400
124003 Rep./service annet utstyr 4 669,80 11 979,40 0
127000 Tolketjeneste 2 340,00 5 000
127001 Konsulenttjenester - 2 340,00 4 000
129000 Internkjøp 60 000,00 60 000,00 60 000

1 Kjøp av varer og tjenester 649 537,01 649 537,01 482 000
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135050 Leievask MITRA 21 753,60 21 753,60 30 000
3 Kjøp av tjenester 21 753,60 30 000

142900 Mva utenfor mva-loven 112 760,08 112 760,08 94 900
4 Overføring til andre 112 760,08 94 900

159000 Avskrivninger 156 000,00 156 000,00 156 000
5 Finansieringsutgifter 156 000,00 156 000
1 Utgift 4 756 055,46 4 378 100

160004 Egenandel brukere -61 087,00 -25 000
160053 Attesthonorar -265,00 -61 352,00 0
162004 Salg av medikamenter o.l -14 782,00 0
162005 Gebyr egne innfordringer -2 795,00 0
165000 Avgiftspliktig salg varer/tjenester -152 476,84 -170 053,84 -50 000

6 Salgsinntekter -231 405,84 -231 405,84 -75 000
170053 Trygderefusjon helsetjenester -115 539,50 -115 539,50 0
171000 Sykelønnsrefusjon -79 818,00 0
171002 Fødselspengerefusjon -36 510,00 -116 328,00 0
172900 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet-112 760,08 -112 760,08 -102 900
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 871 482,50 -1 871 482,50 -1 848 000

7 Refusjoner -2 216 110,08 -2 216 110,08 -1 950 900
2 Inntekt -2 447 515,92 -2 025 900

241 Diagnose, behandling, rehabilitering 2 308 539,54 2 352 200
32050 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT 2 308 539,54 2 352 200
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Regnskap 2017 Kreftkoordinator
Fordeling av utgifter 2017

2017 Regnskap 2017
Sykepleier 50 % 336 399,00 294 137,00

Driftsutgifter 25 000 16 858,00
Utgifter 310 995,00

Tilskudd kreftforeningen -197 940 -116 937,00
Sum netto driftsutgifter 163 459 194 058,00
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REGNSKAP 2006
INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

Art Tekst Regnskap Sum Budsjett
101000 Fastlønn 1 323 627,11 1 321 800
101001 Avtalefestet tillegg faste stillinger 376 618,38 330 000
101004 Lønn særavt. (hj.vakt/bakvakt) 405,72 0
101050 Vikar for fast ansatt 7 611,08 1 708 262,29 6 000
102000 Vikar annet fravær 15 378,32 20 000
102001 Vikarutgifter for ferie 236 939,02 160 000
102002 Vikarutg. svangerskapsperm. 48 662,17 0
102003 Vikarutgifter for sykefravær 101 009,65 50 000
102050 Vikarutg. sykefravær uten ref. 25 338,55 15 000
103000 Lønn ekstra arbeid 10 819,98 438 147,69 0
104000 Overtidslønn 58 585,45 58 585,45 45 000
105000 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 968 639,93 968 639,93 1 071 500
109000 Pensjonspremie KLP 205 162,56 212 600
109002 Pensjonspremie Vital 44 274,33 38 000
109003 Kollektiv ulykke/gr.livsforsikringer 476,59 249 913,48 0
109900 Arbeidsgiveravgift 392 455,93 392 455,93 345 300

0 Lønn 3 816 004,77 3 816 004,77 3 615 200
110000 Kontormateriell 21 133,28 15 200
110001 Abonnement/fagtidsskrifter/litteratur 2 135,30 23 268,58 2 400
111000 Medisinsk forbruksmateriell 148 159,74 72 000
111051 Medisinsk forbr.matriell for salg 54 694,40 24 000
111052 Laboratorierekvisita 134 670,80 337 524,94 36 000
111400 Medikamenter og medisiner 41 806,18 32 000
111401 Medisiner for salg 60 092,25 101 898,43 40 000
111501 Bevertning 8 945,60 0
112000 Andre utgifter (drift) 7 693,92 19 200
112006 Rengjøringsmateriell 752,00 17 391,52 0
113000 Porto og fraktutgifter/frankering 19 557,60 24 000
113001 Ab.avg./tellerskritt telefon/faks 29 617,66 40 000
113003 Datakommunikasjon 5 000,00 54 175,26 5 900
114000 Annonse, reklame, informasjon 862,68 0
114001 Stillingsannonser 1 278,13 2 140,81 0
115000 Utg. til foreleser/kursholder 2 200,00 20 000
115001 Kurs/konferanseavgifter 9 200,00 17 500
115002 Andre kursutgifter (opph/billetter) 10 767,83 22 167,83 0
116000 Kjøregodtgjørelse 2 977,00 0
116001 Kostgodtgjørelser diett 770,00 0
116501 Avis/Telefongodtgjørelse 961,61 4 708,61 0
118000 Strøm/elektrisk kraft - 32 000
119500 Faste avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 1 516,60 2 000
119504 Containerrenovasjon. 7 333,05 8 849,65 2 000
122000 Kontormaskiner 3 091,98 3 091,98 0
123001 Vedlikeholdstj. utstyr/anlegg 280,00 0
124001 Rep./service - IT 6 817,00 14 400
124002 Rep./service - Kontormaskiner 212,60 14 400
124003 Rep./service annet utstyr 4 669,80 11 979,40 0
127000 Tolketjeneste 2 340,00 5 000
127001 Konsulenttjenester - 2 340,00 4 000
129000 Internkjøp 60 000,00 60 000,00 60 000

1 Kjøp av varer og tjenester 649 537,01 649 537,01 482 000
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135050 Leievask MITRA 21 753,60 21 753,60 30 000
3 Kjøp av tjenester 21 753,60 30 000

142900 Mva utenfor mva-loven 112 760,08 112 760,08 94 900
4 Overføring til andre 112 760,08 94 900

159000 Avskrivninger 156 000,00 156 000,00 156 000
5 Finansieringsutgifter 156 000,00 156 000
1 Utgift 4 756 055,46 4 378 100

160004 Egenandel brukere -61 087,00 -25 000
160053 Attesthonorar -265,00 -61 352,00 0
162004 Salg av medikamenter o.l -14 782,00 0
162005 Gebyr egne innfordringer -2 795,00 0
165000 Avgiftspliktig salg varer/tjenester -152 476,84 -170 053,84 -50 000

6 Salgsinntekter -231 405,84 -231 405,84 -75 000
170053 Trygderefusjon helsetjenester -115 539,50 -115 539,50 0
171000 Sykelønnsrefusjon -79 818,00 0
171002 Fødselspengerefusjon -36 510,00 -116 328,00 0
172900 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet-112 760,08 -112 760,08 -102 900
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 871 482,50 -1 871 482,50 -1 848 000

7 Refusjoner -2 216 110,08 -2 216 110,08 -1 950 900
2 Inntekt -2 447 515,92 -2 025 900

241 Diagnose, behandling, rehabilitering 2 308 539,54 2 352 200
32050 INTERKOMMUNAL LEGEVAKT 2 308 539,54 2 352 200
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Budsjett Kreftpoliklinikk DMS
Fordeling av utgifter 2017

20 % kreftsykepleier 135 830,00

Driftsutgifter 25 000

Administrasjon 50 000

Leie av lokaler/utstyr 45 000

Sum netto driftsutgifter 255 830

Driftskostnader fordelt på kommunene

Utgiftsfordeling på 5 samarbeidskommuner etter folketall

Folketall   Kommune Sum
pr.01.01.16

915   Berg (1929) 29 330
913   Torsken (1928) 29 266

1 543   Tranøy (1927) 49 461
3 452   Sørreisa (1925) 110 653
1 158   Dyrøy (1926) 37 120

7981 255 830
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Samfunnsmedisin Sørreisa/Dyrøy

Regnskap Sum
Lønn lege 50 % 731 380,00
Lønn konsulent 10 % 59 297,00
Driftsutgifter 110 000,00
Adm.kostnader 194 573,18
Leie lokaler 46 350,00
Sum 1 141 600,18

80



Budsjettforslag 
32060 - SILSAND LEGEKONTOR

LEGETJENESTE FOR TRANØY, TORSKEN OG BERG KOMMUNER
Art Tekst Endring Budsjett 2016 Endring Budsjett 2017 Regnskap 2017
10 Lønn i faste stillinger inkl. tarifftillegg 303 197,75 7 398 720,75 221 961,62 7 620 682,37 8 124 681,00
20 Lønn vikarer og ekstra arbeid 380 000,00 1 102 693,68 33 080,81 1 135 774,49 672 311,00
30 Engasjementer - prosjekter
40 Overtidslønn 25 000,00 750,00 25 750,00 144 395,00
50 Annen lønn og trekkpl.godtgj. 703 142,80 21 094,28 724 237,08 716 710,00
90 Pensjonspremie KLP og Vital 2 073 406,95 62 202,21 2 135 609,16 1 419 745,00
99 Arbeidsgiveragift 499 652,13 14 989,56 514 641,69 555 775,00

0 Lønn 11 802 616,31 12 156 694,80 11 633 617,00

100 Kontormateriell, abonnement m.v. 70 000,00 70 000,00 39 837,00
110 Medisinsk forbruksmateriell  356 000,00 356 000,00 457 736,00
114 Medikamenter og medisiner 54 000,00 54 000,00 38 052,00
115 Bevertning 10 000,00 10 000,00 23 663,00
120 Andre utgifter drift 482 092,00 482 092,00 76 049,00
113 Portoutg., telefon og datakommunikasjon80 000,00 370 000,00 370 000,00 133 256,00
114 Annonser og stillingsannonser 9 000,00 9 000,00 14 245,00
115 Kurs/konferanseavgifter, andre kursutgifter 80 000,00 80 000,00 58 899,00
116 Kjøre- og diettgodtgjørelse 67 000,00 67 000,00 156 501,00
117 Ikke oppg.pl.reiseutgifter - -
118 Strøm - elektrisk kraft 70 000,00 70 000,00 202 241,00
119 Husleie 650 000,00 650 000,00 619 543,00
195 Faste avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 145 000,00 150000 295 000,00 200 348,00
120 Inventar og utstyr 70 000,00 70 000,00 336 895,00
121 Leie/leasing transportmidler 210 000,00 210 000,00 200 825,00
122 Kontormaskiner 16 000,00 16 000,00
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124 Rep./service IT og kontormaskiner 50 000,00 50 000,00 86 415,00
126 Renholdstjenester 100 000,00 100 000,00 25 923,00
127 Tolketjenester og konsulenttjenester 100 000,00 100 000,00 2 552 978,00
129 Administrasjonsutg. Lenvik kommune-128 000,34 329 600,00 9 888,00 339 488,00
350 Kjøp av tjenester 324 000,00 324 000,00 562 109,00
429 Mva utenfor mva-loven 444 000,00 444 000,00 1 953,00
151 Avdrags- og renteutgifter

 
1-4 Andre utgifter drift 4 006 692,00 4 166 580,00 5 787 468,00
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600 Egenandel brukere -1 950 000,00 -1 950 000,00 -2 177 129,00
620 Salg medikamenter  -100 000,00 -100 000,00 -295 718,00
700 Fastlønnstilskudd/andre tilskudd -1 130 000,00 200000 -930 000,00 -1 118 668,00
700 Gjestepasientoppgjør
700 Trygderefusjon helsetjenester -1 950 000,00 -1 950 000,00 -2 836 985,00
710 Sykelønnsrefusjon -362 050,00 -362 050,00 -211 026,00
729 Komp.mva driftsregnskapet -444 000,00 -444 000,00 -562 109,00
770 Refusjon fra andre - private -2 475,00
2 Inntekt -5 936 050,00 -5 736 050,00 -7 204 110,00

32060 SILSAND LEGEKONTOR 9 873 258,31 10 587 224,80 10 216 975,00
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/84 

Saksbehandler: Marlin Antonsen 

Dato: 22.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Valg av representant til samarbeidsutvalget 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 12/18 29.05.2018 
   

 

Vedlegg 
1 Behandling 01.12.15 

 

Saksopplysninger 
Etter kommunevalget i 2015, ble det 01.12.15 valgt representanter av OpOm til ulike styrer, råd 
og utvalg.  
 

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 01.12.2015 
1. Som representant og vararepresentant til styret for PPT velges leder og nestleder i oppvekst- 

og omsorgsutvalget.  
2. Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine 

medlemmer som også sitter i kommunestyret, velges: 
- Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: Trine Sørensen 
- Varamedlem: Karl Johan Olsen 

3. Som representant og vararepresentant til samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget ved Elvetun 
skole velges leder og nestleder i oppvekst- og omsorgsutvalget. 

 
 
Da Stig Stokkland (AP) ble innvilget fritak fra politiske verv 22.02.18, ble Trine Nygård (AP) 
valgt som varaordfører og nytt medlem i formannskap, administrasjonsutvalg og 
arbeidsmiljøutvalget. Lise Nordahl (AP) ble valgt inn som nytt medlem av kommunestyret 
22.02.18 og fast medlem av OpOm 26.04.18. 
  

Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen ber OpOm ta stilling til hvem som skal representere samarbeidsutvalget. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine 
medlemmer som også sitter i kommunestyret, velges:  

- Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: .................... 
- Varamedlem:..................... 
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Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2015/120 

Saksbehandler: Erla Sverdrup 

Dato: 23.11.2015 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Valg av representanter oppnevnt av oppvekst- og omsorgsutvalget 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Oppvekst- og omsorgsutvalget  01.12.2015 
 

 

Saksopplysninger 

I starten av hver valgperiode foretar oppvekst- og omsorgsutvalget oppnevnelse av 

representanter og vararepresentanter til en del styrer og utvalg. Disse har vært: 

 

 Valg av representant og vararepresentant til styret for PPT. 

Her har leder og nestleder i OpOm vært oppnevnt. 

 

 Valg av eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for kommunens 

barnehage. Her har representant og vararepresentant fra OpOm som har vært valgt også sittet 

i kommunestyret.  

 

 Valg av representant og vararepresentant til samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget ved 

Elvetun skole. 

Etter opplæringslovens § 11-1 skal det velges 2 representanter fra kommunen, herav skal 

rektor være den ene. Her har tidligere leder og nestleder i OpOm vært oppnevnt som 

representant og vararepresentant. 

 

 Valg av to styremedlemmer og to varamedlemmer til styret for Frivilligsentralen velges av 

OpOm. Det tredje styremedlemmet med vara bes oppnevnt av lag og foreninger i Dyrøy.  

 

I løpet av valgperioden ble styret for Frivilligsentralen skiftet ut. Det ble i møte våren 2014 

oppnevnt et nytt styre. Dette styret har fungert tilfredsstillende. Leder av styret har vært May 

Johnsen, med Oddveig Torsteinsen som styremedlem. Marit Kastnes har vært varamedlem. 

 

Valgene gjelder for valgperioden 2015-2019. 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Som representant og vararepresentant til styret for PPT velges leder og nestleder i oppvekst- 

og omsorgsutvalget.  

2. Som eierrepresentant og vararepresentant til samarbeidsutvalget for barnehagen blant sine 

medlemmer som også sitter i kommunestyret, velges: 

- Eierrepresentant samarbeidsutvalget Dyrøy barnehage: ………………………. 

- Varamedlem: ……………………….. 
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3. Som representant og vararepresentant til samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget ved Elvetun 

skole velges leder og nestleder i oppvekst- og omsorgsutvalget. 

4. Som representanter og vararepresentanter fra kommunen til styret for Frivilligsentralen  

velges: 

- Styremedlemmer: ………………. og ……………….  

- Varamedlemmer: ……………….. og ………………. 

 

Oppvekst- og omsorgsutvalget ber lag og foreninger i Dyrøy velge ett styremedlem og 

varamedlem til styret for Frivilligsentralen. 

Utvalgsleders innstilling: 

 

 

  

  

Karl Johan Olsen Erla Sverdrup 

utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: F74 

Saksmappe: 2018/357 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 11.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 13/18 29.05.2018 
Kommunestyret   

 

Vedlegg 
1 Våge å se, tørre å spørre 2018-2020 

 

Saksopplysninger 
Vold i nære relasjoner har blitt fokusert på som et samfunnsproblem og en utfordring for 
folkehelsen. 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, er et av resultatene fra tilskuddsmidler fra Justis- og 
beredskapsdepartementet til krisesenteret og de 10 tilhørende kommunene i Midt-Troms.  
 
 

Administrasjonens vurdering 
Handlingsplanen vil være et godt verktøy for å rette fokus mot problemstillingene i vår region. 
Den vil være med på å bevisstgjøre ansatte som i det daglige kan komme i kontakt med utsatte 
og sårbare mennesker. 
  
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Planen vedtas, kommunalsjef Helse og Omsorg er overordnet ansvarlig for planens oppfølging i 
påvente av ansettelse av kommunalsjef for oppvekst. 
 

Utvalgets innstilling: 
 
 
 

  
  
Marit Alvig Espenes Tore Uthaug 
Ordfører Rådmann 
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Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for  

Berg, Dyrøy, Lavangen, Salangen, Sørreisa, Torsken og Tranøy 

 

 

2018-2020 

 

 

 

 

 

 

 
  

Våge å se, 
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Har vold en stemme? 

Eller en fasong, 

Eller en form? 

 

Og hvis den har det 

Er den formet som en tåre, 

Eller en knyttet neve? 

 

Hvis volden har en stemme 

Men ingen hører den 

Er den der likevel? 

Britt-Heidi Andreassen, 
Miljøterapeut ved 

Krisesenteret i Midt-Troms 
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BAKGRUNN 
I samfunnet er det et økende fokus på vold i nære relasjoner som samfunnsproblem og 

folkehelseutfordring. Justis- og beredskapsdepartementet (heretter kaldt JBD) har utarbeidet 

en handlingsplan mot vold i nære relasjoner «Et liv uten vold» for perioden 2014-2017. JBD 

har en tilskuddsordning for tiltak for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av tiltak for å forebygge og 

bekjempe vold i nære relasjoner. 

Krisesenteret i Midt-Troms søkte i februar 2016 om tilskuddsmidler til gjennomføring av 

tiltak for forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner. I søknaden ble det beskrevet 

at formålet med prosjektet skulle være å bidra til å synliggjøre og øke samarbeidet mellom 

krisesenteret og 10 kommuner, samt forebygge og øke fokus på vold i nære relasjoner. 

Herunder å lede arbeidet med å utvikle en interkommunal handlingsplan mot vold i nære 

relasjoner for kommunene tilknyttet krisesenteret. 

 

Formål 
Formålet med en interkommunal handlingsplan er å forebygge og øke fokus på vold i nære 

relasjoner i kommunene, og sikre at berørte parter får et tilrettelagt og helhetlig hjelpetilbud, 

samt styrke kunnskapsnivået til kommunens ansatte og videreutvikle samarbeidet mellom 

faggrupper, instanser og forvaltningsnivå. 

ARBEIDSGRUPPEN 

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe som har bestått av en prosjektleder ansatt av 

Krisesenteret i Midt-Troms og en representant fra hver kommune som har deltatt i prosjektet 

med å utarbeide denne handlingsplanen.  

Arbeidsmetode 
Arbeidsgruppen startet opp sitt arbeide i september 2017 og har frem til april 2018 

gjennomført syv møter. Gruppen har innhentet informasjon fra sine kommuner og 

brukerorienterte organisasjoner. Dette ble gjort ved at det ble sendt ut mail til aktuelle 

instanser der de ble bedt om å svare på generelle spørsmål som ville belyse aktuell situasjon 

og behov i kommunene. Representantene i gruppen har også deltatt i ulike tverrfaglige team 

og møter i sine kommuner. På denne måten er det sikret at alle stemmer som berøres av 

planen har hatt en mulighet for å bli hørt i utarbeidelsen.  

Planens faglige innhold er utarbeidet på bakgrunn av relevant fagstoff, forskning og lovverk. 

Disse er oppsummert i referanselisten. Kapittelet «nasjonale føringer» omhandler lovverk og 

er kvalitetssikret av Advokatene Rege & Wibe. 

Planen ble sendt ut på høring til kommunenes berørte virksomheter (barnevern, barnehage, 

skole, SFO, helsesøstertjeneste, svangerskapsomsorgen, legekontor, legevakt, 

tannhelsetjenesten, tjenester for innvandrere, NAV, psykisk helsetjeneste, pleie- og 

omsorgstjenester, tjenester for flyktninger og innvandrere) samt kommunens administrasjon. 

Den er også sendt til RVTS Nord, Finnsnes familievernkontor, politiet, Barnehuset og 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
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Gruppens medlemmer 
Leder Gunn Knörr Giertsen, Krisesenteret i Midt-Troms 

Kommunerepresentanter  

Berg June Esaiassen, helsesøster (fra oppstart i arbeidsgruppen og frem til 08.11.2017) 

Berg Jorid Meyer, levekårsleder (fra 08.11.17 og ut prosjektperioden) 

Dyrøy Anette Jørgensen, helsesøster 

Lavangen Edith Hansen, psykisk helsetjeneste og NAV 

Salangen Marit Sagerup, ledende helsesøster 

Sørreisa Tove Marie Sletten, barneverntjenesten 

Torsken Hege Rudi Grande, NAV 

Tranøy Marit Olsen, NAV 

KOMMUNENE 
Handlingsplanen er utviklet av og for kommunene Berg, Dyrøy, Lavangen, Salangen, 

Sørreisa, Torsken og Tranøy. Kommunene ligger langs kysten i Midt-Troms og er syv av ti 

kommuner tilknyttet Krisesenteret i Midt-Troms. Kommunene dekker et stort geografisk 

område, der i blant store deler av øya Senja som er Norges nest største øy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bilde fra https://www.allkunne.no/framside/geografi/noreg/fylka-i-noreg/troms-fylke/2002/83757/) 

 

Kommunene har et samlet befolkningstall på 11 348 innbyggere. Av disse innbyggerne har 

1190 personer innvandrerbakgrunn. Flere av kommunene har hovednæring i fiskeindustrien 

noe som medfører et større og økende antall arbeidsinnvandrere, spesielt fra Øst-Europa. 

Disse regnes under gruppen innbyggere med innvandrerbakgrunn. I tillegg ser kommunene et 

økende antall innbyggere med innvandrerbakgrunn som er kommet til kommunen på 

bakgrunn av familieinnvandring. Salangen kommune er eneste kommune med asylmottak.  
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Lavangen kommune er et samisk forvaltningsområde og det regnes at ca 20% av kommunens 

innbyggere, ca 300 personer, har samisk bakgrunn. Det regnes at det bor mennesker med 

samisk etnisitet i flere av de andre kommunene også. 

Innbyggertallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.  

FOREKOMST AV VOLD I MIDT-TROMS 
Statistikken til Krisesenteret i Midt-Troms viser at senteret i 2017 hadde 37 beboere, 16 av 

disse var barn som kom med en av sine foreldre. I tillegg hadde krisesenteret kontakt med 111 

voldsutsatte som benyttet seg av senterets dagtilbud. Finnsnes lensmannskontor som dekker 

store deler av området planen er gjeldende for har informert om at de i 2016 hadde registret 

17 familievoldssaker.  

En forekomststudie gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS) viser at kun en av tre som opplever vold i nære relasjoner tar kontakt med 

hjelpeapparatet. Dette innebærer at statistikken over voldsutsatte har store mørketall, og at 

tallene presentert over ikke gir et helthetlig bilde av voldsforekomsten i Midt-Troms. 

VOLD I NÆRE RELASJONER 

Verdens helseorganisasjon (WHO), definerer vold som «forsettlig bruk av, eller trussel om, 

fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller en gruppe. For å regnes 

som vold må handlingen resultere i, eller ha høy sannsynlighet for å resultere i død, fysisk 

eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling».  

Videre blir det i Norge i dag svært ofte henvist til Per Isdals definisjon på vold; «Enhver 

handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, 

skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre 

noe den vil». 

Begrepet «nære relasjoner» bør også defineres. I den nasjonale handlingsplanen «Et liv uten 

vold» defineres det at voldsutøver og voldsoffer har en nær relasjon, som nåværende eller 

tidligere kjæreste, samboer eller ektefelle. Det kan også være søsken, foreldre, besteforeldre, 

eller andre nære slektninger. Videre i planen står det «Enhver voldsutøvelse er en krenkelse av 

den som rammes, men forholdet mellom utsatt og gjerningsperson er av stor betydning for 

hvordan volden oppleves. Smerten over å bli utsatt for et overgrep fra en nærstående person 

kommer i tillegg til selve volden». 

 

  

Vold er 

«Enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at 

denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får 

denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe 

den vil». 

Per Isdal, 2001 
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Ulike typer vold 
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Om du har en mistanke, så spør 

vedkommende! Ressursen dinutvei.no 

bemerker at å stille direkte spørsmål 

om vold, voldtekt eller andre seksuelle 

overgrep, enten hendelsene pågår nå 

eller ligger tilbake i tid, kan være en 

viktig støtte for den utsatte. Å bli spurt 

kan oppleves som å bli sett. 

Hvordan se volden 
Hvert enkelt individ har ulike reaksjonsmønster og vil i ulik grad klare å skjule symptomer og 

volden de utsettes for. Volden kommer som beskrevet også i mange ulike former der flere, 

som psykisk og latent vold, kan være omtrent umulig å se. Dette er årsaken til at vi har valgt å 

kalle denne delen «hvordan se» og ikke «hvordan oppdage». Vi vil presisere at punktene 

under ikke er et fasitsvar eller en beskrivelse av hver enkelt som opplever vold i nære 

relasjoner. 

 

Tegn på vold 
Generelt: 

• Skadeomfanget stemmer ikke med 

oppgitt hendelse 

• Ingen ulykke eller hendelse som kan gi 

skade blir oppgitt 

• Oppgitt hendelse eller skade på barn 

passer ikke med barnets utviklingsnivå 

• Endring av forklaring på eller ulik 

forklaring på skade fra forskjellige 

personer 

• Det blir angitt at barnet ikke har klaget 

eller vist tegn på smerte eller ubehag 

• Oppsøker lege sent 

• Sosialt tilbaketrukket, isolasjon 

• Lav selvtillit, selvbebreidelser og 

skyldfølelse 

• Endring i sinnsstemning, økt tristhet, 

nummenhet, økt irritasjon og sinne 

• Angst, frykt og depresjoner  

• Konsentrasjons- og 

hukommelsesvansker 

• Sen utvikling psykisk og fysisk (barn) 

• Barnet straffes for noe som har en 

naturlig eller medisinsk forklaring 

• Lite emosjonelt tilgjengelige foreldre 

• Søvnforstyrrelser 

• Spiseforstyrrelser 

• Selvskading 

• Problemer i samspillet med omgivelsene 

• Vansker med nærhet og seksualitet 

• Økt behov for kontroll 

• Mistro 

• Utagering 

• Ensomhet, følelse av å være helt alene 

 

Tegn på omsorgssvikt/vanskjøtsel (barn, 

eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

osv): 

• Preget av dårlig stell og pleie 

• Uegnet påkledning 

• Dårlig tannstatus 

• Dårlig, manglende eller feil ernæring 

• Manglende medisinsk oppfølging 

• Manglende tilsyn som resulterer i skader 

• Omsorgspersoner med rusvansker 

 

Barn som er utsatt for seksuelle overgrep: 

• Endringer i atferd eller sinnsstemning 

• Angst, sinne 

• Konsentrasjonsvansker 

• Seksualisert atferd 

• Psykosomatiske plager 

• En kan se fysiske tegn, men i de fleste 

tilfeller etterlater ikke seksuelle overgrep 

fysiske spor eller forandringer 

 

 

Oppsummeringen er laget ut av informasjon hentet fra Napha, jegvilvite.no og minutvei.no.  
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Konsekvenser av vold 
Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress’ forekomststudie (2014) konkluderer 

blant annet med at vold og seksuelle overgrep forekommer relativt ofte i den norske 

befolkningen, og er klart assosiert med psykiske helseproblemer. De skriver videre at vold og 

overgrep er å betrakte som et alvorlig folkehelseproblem 

I rapporten sammenlignes funn fra andre 

lignende studier i inn og utland, og det 

kommer frem funn som viser at 

mennesker utsatt for vold og overgrep i 

tillegg til økt utsatthet for psykiske 

helseproblemer også har økt utsatthet for 

somatiske helseproblemer, suicidalitet, 

overvekt, tidlig død og medikamentbruk. I 

den nasjonale handlingsplanen trekkes det 

frem at vold kan ha store økonomiske 

konsekvenser for den utsatte, i form av at 

det i negativ grad påvirker muligheten til 

deltagelse i studier og arbeidsliv. 

Alt det overnevnte kan vi på samfunnsnivå knytte til utgifter både i sosial- og trygdeytelser, 

samt kostnader knyttet til de støtte- og behandlingstilbud utsatte har behov for. Ved å 

forebygge og bekjempe vold sørger vi ikke bare for å øke livskvaliteten til innbyggerne i våre 

kommuner, men det vil også kunne redusere samfunnskostnader. 

 

NASJONALE FØRINGER 
Arbeidet med å forebygge, avdekke og sette inn tiltak mot vold i nære relasjoner styres av 

flere nasjonale føringer, både i lovverk, handlingsplaner og forskrifter. Her vil vi trekke frem 

de det er viktigst å kjenne til. 

Handlingsplaner 
Det er utarbeidet en rekke aktuelle handlingsplaner. Regjeringen har de siste årene lagt frem 

fire handlingsplaner mot vold: 

- Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021. 

- Regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse, «Retten til å bestemme over eget liv» 2017-2020. 

- Regjeringens strategiplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og 

ungdom, «Barndommen kommer ikke i reprise» 2014–2017. 

- Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, «Et liv uten vold» 2014-2017. 

- Regjeringens handlingsplan mot voldtekt, 2012-2014. 

 

Planene inneholder mye informasjon og forskning på tematikken og de er med det nyttige 

oppslagsverk for å hente mer kunnskap om temaene. Alle har fokus på forebygging og 

bekjempelse av vold, og inneholder tiltak for å oppnå dette. 

Det er rimelig å anta at 

vold og overgrep påvirker 

et bredt spekter av 

livsområder relatert til 

psykisk og somatisk hele 

slik som funksjonsnivå, 

arbeidsevne, sosial støtte 

og livskvalitet. 

NKVTS, 2014 
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Taushetsplikt 
Taushetsplikten er en plikt til å hindre at opplysninger om f.eks. personlige forhold gis til 

uvedkommende. Taushetsplikten for offentlige tjenestemenn er forankret i forvaltningsloven 

§ 13, i tillegg er enkelte profesjoner og faggrupper underlagt en særskilt taushetsplikt. 

Som hovedregel skal vi som hjelpere innhente et informert samtykke fra den vi hjelper, til å ta 

kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Om det ikke er mulig, er taushetsplikten ikke til 

hinder for at tjenesteapparatet kan drøfte en sak anonymt (det gis da ingen opplysninger som 

er egnet til å identifisere konkret sak eller person). 

I saker der du som ansatt er usikker på hvordan du skal gå frem for å 

hjelpe en voldsutsatt som ikke samtykker til kontakt med andre tjenester, 

er det med andre ord fortsatt mulig å ta kontakt med andre med relevant 

kompetanse. Å kunne drøfte saken med andre kan både hjelpe deg til å 

planlegge videre oppfølging av den hjelpetrengende, og hjelpe deg til å 

vurdere om forholdet du har kjennskap til er av slik grad at det utløser 

melde- og/eller avvergeplikten. 

Aktuelle instanser å drøfte saker der du har kjennskap til eller mistenker 

vold i nære relasjoner er; kommunens barneverntjeneste, krisesenteret og 

politiet. Det finnes også instanser med forskjellige spesialfelt du kan 

kontakte for drøftinger rundt bestemte tema. Disse vil du finne nærmere 

beskrevet under «Aktuelle samarbeidsinstanser» side 20. 

 

Melde-, avverge- og opplysningsplikt 
Som offentlige tjenestemenn har vi alle melde-, avverge- og opplysningsplikt. 

Melde  

Offentlige ansatte har en lovpålagt plikt til å 

melde bekymring til barneverntjenesten etter 

barnevernloven § 6-4. Meldeplikten inntrer når 

det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i 

hjemmet eller det foreligger andre former for 

alvorlig omsorgssvikt, samt ved vedvarende 

alvorlige atferdsvansker. 

 

Det foreligger ikke brudd på taushetsplikten 

selv om det i ettertid viser seg at situasjonen 

ble feilvurdert og var mindre alvorlig enn 

antatt ut fra et forsvarlig, situasjonsbetinget 

skjønn. 

 

Privatpersoner har alle et moralsk ansvar for å 

melde til barneverntjenesten. 

Avverge  

Avvergeplikten er en plikt hjemlet i 

straffeloven §196, om å avverge en straffbar 

handling ved å blant annet varsle eller 

anmelde til politi. Avvergeplikten trer i kraft 

når det fremstår som sikkert eller mest 

sannsynlig at en straffbar handling (som 

henvist til i straffeloven § 196) er eller vil bli 

begått.  

 

Avvergeplikten opphever taushetsplikten. 

Denne plikten gjelder ikke bare for offentlige 

tjenestemenn, men også privatpersoner.  

 

 

Dette er en påminnelse om at alle har et selvstendig ansvar og en plikt til å melde dersom en 

er kjent med eller har mistanke om straffbare forhold som vold og overgrep, både mot barn, 

voksne og eldre. Dersom du er usikker på om din plikt til å melde eller avverge er utløst kan 

Mer om taushetsplikten: 

• www.bufdir.no, 

om taushetsplikten 

• Rundskriv Q-

24/2005  

• Rundskriv IS-

6/2010  

• Rundskriv IS-

9/2015  
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Barnekonvensjonen, art.3, nr.1 

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller 

private velferdsorganisasjoner (eng. institusjons), domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn. 

du drøfte saken anonymt med barnevern, krisesenter og/eller politi. Barnevern og 

krisesenteret gjør kontinuerlig en vurdering av om deres avvergeplikt er utløst, og vil når den 

er utløst ta direkte kontakt med politi.  

Offentlig ansatte har en opplysningsplikt overfor barneverntjenesten jf. bvl § 6-4, når de har 

behov for informasjon vedrørende barn og deres familiesituasjon. Her gjelder samme vilkår 

som ved meldeplikt, men det er barneverntjenesten som har ansvar for vurderingen og den 

ansatte pålegges å gi opplysninger. Opplysningsplikten setter taushetsplikten til side. 

Opplysningsplikten kan også tre i kraft ved at andre organer enn barneverntjenesten, for 

eksempel fylkesnemnd, kan pålegge å gi opplysninger. 

Barnekonvensjonen 
I vurderinger og handlinger gjeldende barn og ungdom ønsker vi å presisere at det 

grunnleggende argumentet skal være barnets beste, jf. Barnekonvensjonens artikkel 3 nr 1. 

Dersom du er usikker på hva du ser, men vurderer at det det vil være til barnets beste om noen 

ser nærmere på saken, kan med andre ord din meldeplikt være utløst. Melding, eventuelt 

anonyme drøftelser for å avklare meldeplikten, bør da alltid finne sted.  

 

 

 

 

 

Kommunens ansvar 
Denne handlingsplanen med tiltaksliste pålegger kommunen som arbeidsgiver ansvaret for å 

sikre at alle ansatte i kommunen har tilstrekkelig kunnskap om meldeplikten, og at de er 

trygge på praktiseringen av den. Videre pålegger den kommunen til å sørge for at alle 

kommunalt ansatte har tilstrekkelig kunnskap om hvem de skal kontakte ved bekymring for 

om deres brukere er utsatte for vold, eller det er spørsmål om melde- og/eller avvergeplikten 

er utløst. Det må likevel presiseres at som kommunalt ansatt kan man risikere å bryte melde- 

og avvergeplikten og komme i ansvar for dette, selv om kommunen for eksempel har gitt 

utilstrekkelig opplæring. Dette på bakgrunn av at vi også har et selvstendig ansvar for å være 

faglig oppdatert. 

I det videre har alle kommuner ansvar for at kommunens innbyggere har tilgang til et 

fullverdig krisesentertilbud. Kommunen i form av både barnevern, psykisk helsetjeneste og 

sosialtjenesten i NAV har også ansvar for oppfølging av voldsutsatte, deres familie og 

pårørende. Herunder kommer også en lovfestet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning 

(helse- og omsorgstjenesteloven §3-3, barnevernloven §6-1, sosialtjenesteloven §17) og en 

lovfestet rett til individuell plan (helse- og omsorgstjenesteloven §7-1, sosialtjenesteloven 

§28, barnevernloven §3-2a). 

  Kommunen har en 

lovfestet plikt til å gi 

opplysning, råd og 

veiledning 
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MÅLGRUPPE 
Informasjonsinnhentingen ble lagt til grunn for valg av målgruppe for planen. Der kom det 

frem behov for utvikling av voldsarbeidet på alle felt. Planen vil derfor omfatte mål og tiltak 

mot vold i nære relasjoner i et livsløpsperspektiv. 

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress’ forekomststudie avdekket at et 

betydelig omfang av den norske befolkningen opplever vold i nære relasjoner, og at det kan 

ramme uavhengig av alder, sosial status og deltagelse, og kultur. Dette støtter 

prosjektgruppens oppfatning av at målgruppen for denne handlingsplanen skal være en hver 

innbygger i kommunene, da vold kan ramme «fra vugge til grav». 

 

Helhetlig tilbud til familier som lever med vold 
Det er viktig for familier som lever med vold at de mottar et helhetlig tilbud der utsatte 

voksne og barn får hjelp og behandlingstilbud om nødvendig, og det skal også skal finnes et 

tilbud til voldsutøver.  

Voldsutøver er i denne planen ikke medregnet som målgruppe, på bakgrunn av avgrensning 

for planen. Det bør tas opp til ny vurdering ved evaluering og revidering av planen. Som 

nevnt er det viktig å tilby familier et helhetlig tilbud. På bakgrunn av dette er alternativ til 

tilbud til voldsutøver derfor tatt opp under punktet forebygging i kapittelet målsetting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sårbare grupper 
Alle som lever i vold inngår i en sårbar gruppe. Mennesker som lever i voldsrelasjonen er 

gjerne på grunn av belastningen dette medfører frarøvet den nødvendig energi og ressurser det 

krever å søke hjelp og bryte ut av relasjonen.  

I samfunnet deles ofte innbyggere inn i barn, voksne og eldre, og det er alle disse denne 

planen skal gjelde for. I disse inndelingene kan vi finne det som kalles sårbare grupper. Dette 

er mennesker som på grunn av alder, funksjon eller andre sosiale forhold er spesielt sårbare. 

Disse gruppene har vi gitt en kort beskrivelse av, da det er grupper vi bør være spesielt 

oppmerksomme på. Sårbarhet handler ikke kun om sårbarhet i selve volden, men også om å 

befinne seg i en særlig sårbar situasjon, eller å ikke bli fanget tilstrekkelig opp av 

hjelpeapparatet. 

«Når man mister tryggheten i eget hjem, 

mister man ofte det viktigste fotfestet i livet» 

Martine Aurdal, Dagbladet 
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Barn 

Barn kan utsettes for vold i 

oppdragelsesøyemed, ulike grader av 

omsorgssvikt kan også betegnes som vold. I 

tillegg er det for et barn like skadelig å være 

vitne til vold, som å selv utsettes for volden. At 

barnet er vitne til vold mellom 

foreldre/foresatte/partner regnes derfor også 

som å utsette barnet for vold.  

 

Å bli utsatt for vold som barn har alvorlige 

konsekvenser for barnets utvikling. NKVTS’ 

forskning viser også at å bli utsatt for vold som 

barn øker risikoen for å bli utsatt for vold i 

voksen alder. NOU rapporten Svikt og svik 

(2017) avdekker at samarbeidet og 

samhandlingen rundt barn som utsettes for vold 

i dag ikke er tilstrekkelig. 

 

Personer med funksjonsnedsettelse 

I Mellom frihet og beskyttelse (NKVTS, 2013). 

trekkes det frem at mennesker med psykisk 

utviklingshemming utsettes for minst like mye 

vold som befolkningen for øvrig. Også i denne 

gruppen er vold å regne som ett betydelig 

samfunnsproblem. Rapporten synliggjør at 

størstedelen av denne volden utøves av andre 

enn familiemedlemmer, men andre personer 

som over tid har fysisk nærhet og derfor en nær 

relasjon til offeret. Dette kan være naboer og 

venner, eller offentlige tjenesteytere i helse- og 

omsorgstjenester. 

 

Under betegnelsen funksjonsnedsettelse regnes 

også mennesker med fysiske 

funksjonsnedsettelser. En fysisk 

funksjonsnedsettelse kan i tilfeller hindre den 

utsatte fra å både beskytte seg selv og oppsøke 

hjelp. 

 

Eldre 

NKVTS har gjennomført en forekomststudie 

om vold og overgrep mot eldre i Norge (2017). 

Her kommer det frem at tall for vold og 

overgrep mot hjemmeboende personer etter fylt 

65 år er nesten tilsvarende lik prosentandelen 

for befolkningen generelt, med ingen 

signifikante forskjeller mellom kjønnene.  

 

Rapporten konkluderer med at voldsutsatte 

eldre i liten grad kontakter hjelpeapparatet, og 

at vold mot den eldre del av befolkningen er et 

usynlig samfunnsproblem. 

 

Samisk befolkning 

Rapporten Om du tør å spørre, tør folk å svare 

(2017) er basert på hjelpeapparatets erfaringer 

med arbeid med vold i samiske samfunn. Her 

blir det sett nærmere på hvordan møtet med den 

samiske befolkningen byr på kulturelle 

utfordringer og språklige barrierer. Det kommer 

frem at arbeid med vold i samiske samfunn er 

vanskelig blant annet på grunn av at temaene 

vold og overgrep er spesielt tabubelagt. 

 

Innvandrere og flyktninger 

I arbeid med vold i nære relasjoner med 

personer med innvandrerbakgrunn kan språk og 

kultur by på utfordringer. Ikke alle har begreper 

til å kunne sette ord på det de opplever, hverken 

på norsk eller morsmål. Det er viktig at vi som 

hjelpere husker på at store kulturforskjeller gjør 

at det som vi betegner som vold i vår kultur, 

gjerne blir sett på som «normalt» i annen 

kultur.  

 

Et annet moment som kan vanskeliggjøre 

arbeidet med å avdekke eller forebygge vold 

blant mennesker med innvandrerbakgrunn er at 

de ofte lever mer isolert og omgås ofte andre 

med samme etniske bakgrunn. 

 

Mennesker i aktiv rus 

Rusmiljøet er belastet med en større andel vold. 

Volden skjer ofte i en nær relasjon der den 

rusavhengige utsettes for vold av den som har 

tilgang til rusmidler. Dette gjør det også 

vanskeligere for den rusavhengige å bryte 

relasjonen. Denne gruppen mennesker møter 

ofte fordommer i samfunnet, dessverre også fra 

hjelpeapparatet. Krisesentrene i Østfold har 

utarbeidet rapporten Kan dem takke seg selv? 

(Aanerød 2015) som setter fokus på dette. 

 

Det er også viktig å være oppmerksom på 

pårørende til mennesker i aktiv rus, da de ofte 

utsettes for vold av den rusmiddelavhengige.  
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MÅLSETTING 
Formålet er beskrevet tidligere i handlingsplanen og dekker bredt. Formålet er her 

omformulert til et hovedmål for planen. 

Hovedmål 

Delmål 
Det er satt fokus på tre hovedområder som må dekkes i arbeid med vold i nære relasjoner, for 

å kunne oppnå hovedmålet. Dette er avdekking, hjelpetiltak og forebygging. Ut i fra disse er 

det utarbeidet følgende delmål. 

 

Avdekke 

I dag er to av tre voldsutsatte ikke i kontakt med tjenesteapparatet. Med et tjenesteapparat som 

har tilstrekkelig kunnskap om vold i nære relasjoner til å kunne snakke med sine brukere om 

temaet, håper vi å kunne nå ut til flere, og sikre at flere får hjelp. Å snakke om vold i nære 

relasjoner innebærer å våge å se, tørre å spørre og tåle å høre svarene. Videre er det da nyttig 

med kunnskap om hvordan spørre og ta imot. Planen inneholder tiltak for å oppnå dette og 

ferdig utarbeidede arbeidsverktøy. 

 

Hjelpetiltak 

Å kunne gi et helthetlig og samordnet tilbud til voldsutsatte i kommunen innebærer god 

kjennskap til tjenesteapparatet i kommunen, samt samhandling mellom instansene. Kjennskap 

til de enkelte instansene og deres tjeneste- og ansvarsområde skaper forståelse og bedre 

forutsetninger for godt samarbeid, som igjen vil gi kommunens innbyggere et mer helhetlig 

og godt tilbud. Informasjon om tjenesteapparatet og hvem som kan kontaktes ved vold i nære 

relasjoner bør være lett tilgjengelig for alle kommunens innbyggere, slik at de selv har 

mulighet til å oppsøke hjelp eller veilede sine nære til å oppsøke hjelp. Planen inneholder 

tiltak for å oppnå dette og arbeidsverktøy, der i blant tilpassede tiltakskort og 

kontaktinformasjon til ulike instanser i tjenesteapparatet. 

Innbyggerne i våre kommuner skal leve et liv uten vold. 

Delmål: Den ansatte skal ha kunnskap om vold i nære relasjoner i slik grad at de kan ta opp 

temaet vold i nære relasjoner ved mistanke, og tåle å lytte til det som blir fortalt. 

 

Delmål: Den ansatte skal ha kjennskap til hvilke tjenesteapparat som finnes for 

voldsutsatte, og videre kunne opprette kontakt med disse, og henvise bruker videre når det 

er avdekket vold i nære relasjoner. Denne informasjonen skal også finnes tilgjengelig for 

kommunens innbyggere. 
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Forebygge 

Også for forebygging er kunnskap om vold i nære relasjoner viktig. I denne planen er det 

laget tiltak som peker mot at kommunale virksomheter skal kunne drive forebyggende arbeid 

i form av bevisstgjøring og tematisering av vold i nære relasjon i personalgruppen. Med 

ansatte som har kunnskap om tematikken er det også mulig for instansen å drive 

informasjonsarbeid som forebyggende tiltak, og å opprette kontakt med instanser som kan 

bistå i dette arbeidet. Det er også lagt vekt på å gi målgrupper kunnskap om temaet, da dette 

har forebyggende effekt. 

Under forebygging ligger også oppfølging av utsatte som har klart å bryte med voldsutøver og 

skal reetablere seg. Disse menneskene er i en sårbar fase og trenger ofte støtte, råd og 

veiledning til endringen av sin livssituasjon, og å ikke gå tilbake til voldsutøver. Det er derfor 

viktig at disse følges opp av tjenesteapparatet.  

 

Arbeidsverktøy og aktuelle eksisterende tiltak 

Det finnes en rekke verktøy og tiltak som kan benyttes i forebyggende arbeid, som ikke er tatt 

med som direkte tiltak i følgende tiltaksliste. Disse kan hjelpe kommunene å oppnå tiltakene, 

og gi et helhetlig tilbud.  

 

Verktøy 

Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge 

Rapport skrevet av Helsedirektoratet, tilgjengelig på 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-metoder-for-tidlig-

identifisering-av-risiko-hos-barn-og-unge 

 

«Jeg vet» 

Voldsforbyggende og livsmestrende opplæringsverktøy for barnehage og skole. 

Tilgjengelig på  http://www.jegvet.no. Verktøyet er fortsatt under utvikling, men 

betaversjonen ligger tilgjengelig for bruk. 

SNAKKE 

SNAKKE er et opplæringsprogram for de som arbeider med å snakke med barn og unge, 

utarbeidet av RVTS. Her kan du øve og trene på å avklare hvordan barnet har det. 

Tilgjengelig på https://snakkemedbarn.no. 

Sjumilssteget 

Jobber for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge, ved å konkretisere 

artiklene i barnekonvensjonen, slik at disse kan brukes til å planlegge og kvalitetssikre 

tjenestene til barn og unge. På Sjumilsstegets nettside www.sjumilssteget.no finnes nyttig 

informasjon og videoer som kan brukes i forebyggende arbeid. 

Delmål: Kommunens virksomheter skal ha fokus på forebygging av vold i nære relasjoner 

ved å sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om temaet til å kunne utføre 

forebyggende arbeid i form av informasjonsarbeid og oppfølging av voldsutsatte under 

nyetablering. 
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Eksisterende tiltak 

Sinnemestring-Brøstemodellen 

Familieterapeutisk tilbud ved Finnsnes familievernkontor. Spesielt aktuelt for voldsutøver. 

Mer informasjon finnes på 

www.bufdir.no/Familie/Hjelp_til_parforholdet_og_familien/office/finnsnes/  

Alternativ Til Vold (ATV) 

Tilbyr behandling til voldsutøver. Nærmeste ATV er lokalisert i Tromsø, og våre 

kommuner har fortiden ingen avtale med dem. 

 

Foreldreveiledning 

Det finnes en rekke tilbud innen foreldreveiledning. Eksempler på dette er program som 

«De utrolige årene», ICDP og COS. Kommunalt barnevern og Finnsnes familievernkontor 

tilbyr disse i ulik grad. Les mer på www.bufdir.no/Familie eller ta kontakt med den lokale 

barneverntjenesten. 

Forebyggende politiarbeid 

Politiet kan bistå i forebyggende arbeid ved å holde foredrag om enkelttema, og drive råd 

og veiledning. Ta kontakt med ditt lensmannskontor dersom dette er et tiltak du ønsker å 

benytte deg av. 

 

TILTAKSLISTE 

Avdekke 
Tiltak Ansvar Tidsperspektiv 

1. Alle ansatte i tjenester som er i kontakt med 

barn og unge tar e-læringskurset Vold og seksuelle 

overgrep mot barn. 

- Kurset er utarbeidet av RVTS Nord og er 

tilgjengelig på 

http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-

seksuelle-overgrep-mot-barn 

 

Dette tiltaket er også et hjelpetiltak og et 

forebyggendetiltak. 

Virksomhetsleder ved 

tjenesten har ansvar for å 

tilrettelegge for 

gjennomføring, og påse at de 

ansatte har gjennomført 

kurset. 

 

Den enkelte ansatte (i 

barnehage, skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern og tjenester for 

innvandrere/flyktninger) har 

ansvar for å gjennomføre 

kurset. 

 

Alle ansatte skal ha 

gjennomført kurset 

innen 3 måneder etter 

planen er vedtatt. 

 

Nyansatte som ikke 

har kurset 

gjennomfører det 

innen 1 måned etter 

ansettelse. 

2. Kommunens leger gjennomfører nett kurset 

Vold i nære relasjoner. 

- Kurset er utviklet av Nklm på oppdrag fra 

helsedirektoratet og ligger åpent på 

https://kurs.uni.no/ 

 

Dette tiltaket er også et hjelpetiltak og et 

forebyggendetiltak. 

Den enkelte ansatte (ved 

legevakt, legekontor og 

fastleger) har ansvar for å 

gjennomføre kurset. 

 

Virksomhetsleder ved 

tjenesten har ansvar for å 

tilrettelegge for 

gjennomføring, og påse at de 

ansatte har gjennomført 

kurset. 

Alle ansatte skal ha 

gjennomført kurset 

innen 3 måneder etter 

planen er vedtatt. 

 

Nyansatte som ikke 

har kurset 

gjennomfører det 

innen 1 måned etter 

ansettelse. 
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3. Svangerskapsomsorgen snakker om vold i nære 

relasjoner, og stiller rutinemessige spørsmål 

knyttet til dette. 

- Kvinner skal i løpet av svangerskapet 

spørres om vold i nære relasjoner. 

- Svangerskapsomsorgen er forpliktet i 

nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen – Hvordan avdekke 

vold. Utdypende informasjon finnes der. 

 

Dette er også ett forebyggende tiltak. 

 

Lege og jordmor som jobber 

i svangerskapsomsorgen. 

 

Eksisterende tiltak, 

basert på nasjonale 

retningslinjer, som 

videreføres 

4. Helsesøstertjenesten snakker om vold i nære 

relasjoner, og stiller rutinemessige spørsmål 

knyttet til dette. 

- Helsestasjonen 0-5 år - tema: filleristing, 

rus og alkohol, og kvinnelig omskjæring 

som. Observasjon: barnets kropp (barnet 

veies naken) og samspill foresatte-barn. Se 

veileder for spesifisering. 

- Skolehelsetjenesten - Tema: vold, overgrep 

og omsorgssvikt. Observasjon: samspill. I 

8.trinn gjennomføres individuelle 

helsesamtaler der det stilles spørsmål om 

vold, overgrep og omsorgssvikt. 

- Helsesøstertjenesten er forpliktet til dette i 

nasjonal faglig retningslinje for det 

helsefremmende og forebyggende arbeidet i 

helsestasjon, skolehelsetjeneste og 

helsestasjon for ungdom. Utdypende 

informasjon finnes der. 

 

Dette er også ett forebyggende tiltak. 

 

Helsestasjonen: Helsesøster, 

lege, fysioterapeut og andre 

faggrupper på 

helsestasjonen. 

 

Skolehelsetjenesten: 

Helsesøster, lege, 

fysioterapeut og andre 

faggrupper i 

skolehelsetjenesten. 

  

 

Eksisterende tiltak, 

basert på nasjonale 

retningslinjer, som 

videreføres 

5. Skape et miljø der ansatte har lav terskel for å 

drøfte saker (anonymt om nødvendig) tverrfaglig. 

- Krisesenteret i Midt-Troms anerkjennes og 

benyttes som kompetansesenter på vold i 

nære relasjoner, og benyttes til (anonyme) 

drøftinger, råd og veiledning. 

- Kommunens barneverntjeneste kontaktes 

ved bekymring for barn og unge, for 

drøfting, råd og veiledning. 

- Politi, Barnehuset, konsultasjonsteam og 

andre oppgitt i arbeidsverktøyet 

«kontaktinformasjon til hjelpeapparatet» i 

denne planen kan også benyttes for drøfting, 

råd og veiledning.  

- Den ansatte vurderer selv, eller i samtale 

med leder der det er mulig, hvem det vil 

være mest hensiktsmessig å kontakte. 

 

Dette tiltaket er også et hjelpetiltak. 

 

Hver enkelt ansatt i aktuell 

kommunal enhet (barnehage, 

skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern, legekontor, 

legevakt, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, NAV, 

pleie- og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere) har 

ansvar for å ta opp saker til 

drøfting. 

 

 

Kontinuerlig tiltak 

som i stor grad 

handler om 

holdningsarbeid, og 

påvirkes av tiltak nr. 

7, 8, 9 og 10 i denne 

planen. 

6. Bruk tolk i samtale 

- I saker der det mistenkes vold i nære 

relasjoner og dette skal tas opp som tema i 

samtale, skal det alltid vurderes behov for 

bruk av tolk. Bruk av tolk skal sikre at 

samtalens innhold er forstått av alle parter. 

 

Dette tiltaket er også et forebyggende tiltak. 

 

Den ansatte som 

gjennomfører samtalen har 

ansvar for å vurdere behov 

for tolk. 

 

Kontinuerlig 

vurdering gjøres for 

behov for iverksetting 

av tiltaket. 
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Hjelpetiltak 
Tiltak Ansvar Tidsperspektiv 

7. Alle kommunale virksomheter med 

brukerkontakt skal ha rutiner for iverksetting av 

tiltak i forbindelse med vold i nære relasjoner. De 

ansatte skal være kjent med rutinene. 

- Rutinene bygger på nasjonale veiledere (for 

de tjenester der det finnes). 

- Eksisterende rutiner revideres. 

- Der det er behov for utarbeidelse av rutiner, 

kan dette bygges på innholdet og 

arbeidsverktøyene i denne handlingsplanen. 

- Rutinene skal omhandle hvilke tiltak som 

iverksettes der det er: mistanke om vold i 

nære relasjoner, avdekket vold i nære 

relasjoner, der barn forteller om vold, der 

den voldsutsatte velger å fortsette å bo 

sammen med voldsutøver etter volden er 

avdekket, og der vi blir kjent med at den 

voldsusatte gjenopptar kontakt med 

voldsutøver. 

 

 

Virksomhetsleder for den 

enkelte kommunale enhet 

(barnehage, skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern, legekontor, 

legevakt, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, NAV, 

pleie- og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere) har 

ansvar for at enheten har 

oppdaterte 

rutinebeskrivelser. 

 

 

Alle aktuelle 

virksomheter skal ha 

rutinene ferdigstilt 

innen 6 måneder. 

8. Alle ansatte er kjent med sine forpliktelser til 

taushetsplikten, meldeplikten og avvergeplikten. 

- Hver ansatt i kommunale virksomheter som 

jobber med barn, voksne og eldre skal ha 

kjennskap til melde- og avvergeplikten. 

- De ansatte skal kunne vurdere og være 

trygge på når de kan drøfte en sak med 

barnevern, krisesenter og politi, og om det 

skal gjøres anonymt. 

 

Dette er også et forebyggende tiltak.  

Virksomhetsleder for den 

enkelte kommunale enhet 

(barnehage, skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern, legekontor, 

legevakt, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, NAV, 

pleie- og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere, 

tannhelsetjenesten) har 

ansvar for å tilby 

tilstrekkelig informasjon og 

opplæring om melde- og 

avvergeplikten. 

 

Den enkelte ansatte har 

ansvar for å påse at de har 

tilstrekkelig kunnskap om 

melde- og avvergeplikten. 

 

Temaene skal være 

gjennomgått i 

personalgruppen 

innen 3 måneder etter 

planen er vedtatt. 

 

Nyansatte skal settes 

inn i temaene innen 1 

måned etter 

ansettelse. 

9. Informasjon om vold i nære relasjoner, 

hjelpetiltak og hjelpeinstanser med 

kontaktinformasjon skal være lett tilgjengelig på 

kommunens nettsider. 

- Vold i nære relasjoner får en egen fane på 

nettsiden. Der skal det finnes informasjon 

om vold i nære relasjoner, telefonnummer til 

hjelpeapparatet og tiltakskortene utarbeidet 

for denne handlingsplanen. 

 

Kommunens administrasjon 

har ansvar for å fordele 

arbeidet med dette til den 

rette vedkommende. 

Informasjonen ligger 

tilgjengelig på 

nettsidene innen 1 

måned etter planen er 

vedtatt. 
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10. Det skal utarbeides formaliserte 

samarbeidsavtaler mellom aktuelle 

hjelpeinstanser. 

- Det utarbeides formelle samarbeidsavtaler 

mellom aktuelle samarbeidsinstanser 

(herunder også ikke-kommunale 

virksomheter som politi, krisesenter og 

familievernkontor). Avtalene skal inneholde 

forpliktelser og ansvarsfordeling. 

- Det anbefales at avtalene inneholder avtale 

om tverrfaglig møtepunkt og opplæring. 

- Flere instanser har også dette kravet i sine 

veiledere. 

 

Dette tiltaket er også et forebyggende tiltak. 

Virksomhetsledere i de 

aktuelle virksomhetene 

(barnehage, skole, SFO, 

barnevern, 

helsesøstertjeneste, psykisk 

helsetjeneste, NAV, pleie- 

og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere, 

legekontor og legevakt) har 

ansvar for at det blir 

opprettet dialog med 

aktuelle instanser og startet 

utarbeidelse av 

samarbeidsavtaler. 

 

Alle virksomheter 

skal ha ferdig 

utarbeidede og 

signerte 

samarbeidsavtaler 

innen 6 måneder fra 

handlingsplanen er 

vedtatt. 

 

Forebygge 
Tiltak Ansvar Tidsperspektiv 

11. Ansatte skal ha kunnskap til å kunne drive 

informasjonsarbeid. 

- Ansatte skal ha kunnskap til å kunne 

formidle hvilke tjenester som finnes og 

kontaktinformasjon til disse. 

- Ansatte kan støtte og hjelpe bruker til å 

opprette kontakt med hjelpeapparatet. 

 

Virksomhetsleder for den 

enkelte kommunale enhet 

(barnehage, skole, SFO, 

helsesøstertjeneste, 

barnevern, legekontor, 

legevakt, jordmortjeneste, 

psykisk helsetjeneste, NAV, 

pleie- og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere) har 

ansvar for å tilby ansatte 

informasjon og opplæring 

om temaet. 

 

Den enkelte ansatte har 

ansvar for å påse at de har 

tilstrekkelig kunnskap. 

 

Gjennomføring av 

tiltak 1, 2, 7, 8, 9, 10 

og 11 vil være med å 

sikre 

kunnskapsgrunnlaget 

i dette tiltaket.  

 

Tiltaket settes i verk 

ved behov.  

12. Barn og unge skal ha kunnskap om vold, 

krenkelser, seksualitet og kropp, vold knyttet til 

seksualitet, og vold i nære relasjoner, tilpasset 

alder og utvikling. 

- Barnehagen skal ha fokus på temaene, ved å 

snakke med barna om bl.a normer for 

samhandling og egne grenser, jamfør 

rammeplan for barnehagen. 

- Skolen skal påse at barn og unge får den 

nødvendige kunnskapen om temaene, som 

beskrevet i kompetansemål etter 2., 4., 7. og 

10. trinn og Vg1/Vg2 (jf. Nasjonal 

handlingsplan «barndommen kommer ikke i 

reprise». Se læreplan for utdypende 

informasjon). 

- SMISO gjennomfører undervisning om vold 

og seksuelle overgrep for 6.trinn. Dette skal 

være et uanmeldt besøk på skolen. (Gjelder 

for de kommunene som har avtale med 

SMISO. De som ikke har en gjeldene avtale 

rådes til å opprette dette.)  

 

Dette tiltaket kan også være et avdekkende tiltak. 

 

Barnehagen: Den ansatte 

som har ansvaret for det 

pedagogiske i barnehagen, 

skal sørge for at temaene tas 

med i det pedagogiske 

opplegget. 

 

Skolen: lærer i de enkelte 

fag der temaene er satt inn i 

kompetansemålene har 

ansvar for at undervisningen 

blir gjennomført. 

 

SMISO: kommunen ved 

skolen har ansvaret for at 

avtalen om årlig 

undervisning i 6.trinn 

følges. 

 

Eksisterende tiltak i 

nasjonal læreplan 

som videreføres. 
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13. Innvandrere gis opplæring om vold i nære 

relasjoner og ulike former for vold, seksualitet og 

norske normer og holdninger til vold. 

- Nyankomne voksne innvandrere som 

omfattes av rett og/eller plikt til opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap, får opplæring 

på et språk deltakeren forstår om 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, om at 

vold mot barn og andre familiemedlemmer, 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er 

forbudt, og om straffereaksjoner. Den 

enkelte kommune har ansvar for at denne 

opplæringen blir gitt (tiltaket er hentet fra 

nasjonal handlingsplan mot negativ sosial 

kontroll, tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse). 

 

Dette tiltaket kan også være et avdekkende tiltak. 

 

Kommunen har ansvar for at 

opplæringen blir gitt 

nyankomne voksne 

innvandrere. Den 

kommunale tjenesten som 

av kommunene er tildelt 

ansvaret med å drive 

opplæringen har ansvar for 

at den blir gitt. 

 

Eksisterende tiltak i 

nasjonal 

handlingsplan som 

videreføres. 

14. Kommunen gir tett og tilpasset oppfølging når 

mennesker utsatte for vold i nære relasjoner 

etablerer seg på nytt, uten voldsutøver. 

- Ulike kommunale virksomheter kan gi ulik 

oppfølging. F.eks kan NAV bistå økonomisk 

og med å finne bolig, barnevernet kan følge 

opp familier med barn og psykisk 

helsetjenesten kan tilby nødvendig støttende 

og stabiliserende øvelser. 

- Kunne bistå bruker med å komme i kontakt 

med krisesenter for støttende og 

stabiliserende samtaler, råd og veiledning, 

og advokathjelp. 

- OBS! Ved store behov for oppfølging og 

samordning av tjenester skal det utarbeides 

en individuell plan. 

 

(Tiltak vedrørende voldsutsatte som velger å bo 

sammen med voldsutøver, se tiltak nr.7) 

 

Den enkelte instans som er i 

kontakt med bruker må 

vurdere sitt 

oppfølgingsansvar, og etter 

samtykke opprette kontakt 

med andre som kan tilby 

aktuell oppfølging. Det er 

den enkelte ansatte som er i 

kontakt med bruker som 

skal vurdere 

oppfølgingsbehov og 

iverksette tiltak. 

 

Samarbeidsavtaler etter 

tiltak nr. 10 vil sikre 

samhandlingen i dette 

arbeidet. 

 

Tiltaket settes i verk 

ved behov. 

15. Vold i nære relasjoner inngår i årshjulet til 

kommunale virksomheter som jobber med barn, 

voksne og eldre. 

- Alle virksomheter tar opp handlingsplanen, 

interne rutiner og statistikk fra krisesenter, 

politi og barnevern årlig i personalmøte, for 

å bevisstgjøre og holde tematikken aktuell 

og i fokus.  

Virksomhetsleder for den 

enkelte kommunale enhet 

(barnehage, skole, SFO, 

barnevern, 

helsesøstertjeneste, psykisk 

helsetjeneste, NAV, pleie- 

og omsorgstjenester, 

tjenester for 

flyktninger/innvandrere, 

legekontor og legevakt) har 

ansvar for å sette dette på 

dagsorden. 

 

Tiltaket gjennomføres 

årlig. 

Merk! Tiltak nr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 og 10 regnes også 

som forebyggende tiltak. 

  

 

  

108



Våge å se, tørre å spørre 

Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2020 

20 

Økonomi 
Ingen av tiltakene er oppgitt med økonomisk kostnad for kommunen. Dette kommer av at 

tiltakene i hovedsak ikke skal påføre kommunene økte utgifter. Alle tiltak er utformet slik at 

de er gjennomførbare og mulige å legge til virksomhetenes ordinære drift og oppgaver. To 

tiltak vedrører gjennomføring av kurs. Disse kursene er nettbaserte og har ikke 

deltageravgifter. 

VIRKEPERIODE 

Planen er satt for tidsrommet 2018-2020. Den vil bli tatt opp i samtlige kommunestyrer 

vår/sommer 2018, og vil være gyldig fra vedtatt dato. 

Planen er satt til 2020 på bakgrunn av at tre av kommunene som eier planen, Berg, Torsken 

og Tranøy, i 2020 går inn i en kommunesammenslåing og blir Senja kommune sammen med 

Lenvik kommune. 

Planen er utformet på en slik måte at den lett kan revideres til å bli gjeldene også for Senja 

kommune. De resterende kommunene kan fortsette å bruke planen med nye formuleringer. 

Prosjektleder for Senja 2020 er godt kjent med handlingsplanarbeidet og har vært invitert til å 

delta i prosjektgruppen. 

Tiltakene i planen er utarbeidet på en slik måte at de er gjennomførbare på de to år planen er 

laget for. Noen tiltak er kontinuerlige og bør videreføres. Ved revidering av planen i 2020, 

skal planen evalueres. Det skal da sees på om tiltakene er tilstrekkelig gjennomført, og hvilke 

som skal videreføres. Det må vurderes om nye behov skal kartlegges slik at det kan utarbeides 

nye tilpassede tiltak. 

IMPLEMENTERING 

Det forventes at kommunen peker ut en ansatt som har det overordnede ansvaret for å følge 

opp at tiltakene i handlingsplanen blir iverksatt. Dette bør legges til en sentral stilling i 

kommunen, som for eksempel rådmann eller kommunalsjef. Noen kommuner har valgt å 

opprette en egen stilling og/eller gruppe som skal følge opp handlingsplanen. Den/de som 

velges ut til å gjøre dette arbeidet får også ansvar for å sikre at berørte instanser er kjent med 

planen og dens tiltak. Planen skal eies av kommunen sammen, og alle skal kunne bruke den 

som arbeidsverktøy ved behov. 

 

Utnevnelse av ansatt med overordnet ansvar for oppfølging 
 

I …………………….. kommune er det besluttet at …………………………………………… 

i kraft av sin stilling i kommunen, har det overordnede ansvaret for å følge opp at den 

interkommunale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner «Våge å se, tørre å spørre» blir 

implementert og at tiltakene blir gjennomført. 

Når det nærmer seg tidspunkt for revidering av planen, har vedkommende ansvar for å minne 

kommunen om dette, slik at arbeidet starter opp i rimelig tid.  

109



Våge å se, tørre å spørre 

Interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2020 

21 

ARBEIDSVERKTØY 

Kontaktinformasjon til tjenesteapparat – for offentlig ansatte 
Ved behov for råd og veiledning, og drøfting av saker kan følgende instanser være aktuelle å 

kontakte.  

Generelt 
Tjeneste Telefon 

Krisesenteret i Midt-Troms 778 45 260 

Politiet / Troms politidistrikt 02 800 / 777 96 000 

RVTS Nord 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging. 

777 54 380 

Barn og unge 
Astafjord barneverntjeneste 

For kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. 

 

 

930 72 055 

Dyrøy og Sørreisa barneverntjeneste 

 

778 75 000 / 771 89 227 

Sørreisa / Dyrøy ……          

Lenvik Interkommunale barneverntjeneste 

For kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. 

 

778 71 840 

Helger og helligdager: 907 37 716 

Barnehuset i Tromsø 

 

777 97 440 

Tverrfaglig konsultasjonsteam 

Bistår ulike fagmiljøer i Helseregion Nord i 

håndtering av saker der en har mistanke om eller er i 

ferd med å avdekke seksuelle overgrep mot barn og 

unge, vold i nære relasjoner eller omsorgssvikt. 

 

777 97 440 

Konsultasjonsteamet møtes hver onsdag, 

drøfting hos dem må bestilles på  

Barnehusets telefon. 

Voksne og eldre 
Ambulant akutteam Silsand 

Rask hjelp i akuttfase av et sykdomsforløp eller 

alvorlig oppstått psykisk tilstand eller krisesituasjon. 

 

777 54 700 

Finnsnes Familievernkontor 466 15 630 

Vern for eldre 

Nasjonal kontakttelefon. 

800 30 196 

Overgrepsmottak i Harstad og Tromsø 

For voksne og barn over 14 år. 

770 63 000 / 776 28 000 

                                 Harstad / Tromsø 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse 

Også for spørsmål vedrørende æres relatert vold og 

negativ sosial kontroll. 

 

478 09 050 

SANKS 

Samisk nasjonal kompetansetjeneste. Har også 

kompetanse på barn og unge. 

784 69 550 

ROSA 

Gir bistand i saker vedrørende menneskehandel. 

223 31 160 
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Kontaktinformasjon til tjenesteapparat - for voldsutsatte, voldsutøver og 

pårørende 
En oversikt over instanser bruker selv kan ta kontakt med, samt noen nettsider. Disse kan 

være fine å tipse bruker om, dersom du har en mistanke om at vedkommende utsettes for 

vold, utøver vold, eller har fortalt om vold men ikke ønsker å oppsøke tjenesteapparatet. 

Barn og unge 
Tjeneste Telefon/nettsted 

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 

Barneverntjenesten i den aktuelle kommunen Se forrige side 

Krisesenteret i Midt-Troms 778 45 260 

Jeg vil vite 

E-læringsverktøy om vold og overgrep, primært for 

barn, men også til hjelp for voksne slik at de kan 

lære å snakke med barna om dette. 

 

www.jegvilvite.no 

Ung.no 

Informasjon om barn og unges rettigheter, 

muligheter og plikter. Har en anonym spørsmål-svar 

tjeneste. 

 

www.ung.no 

Barneombudet 

Informasjon om barns rettigheter, spørsmål/svar 

side, «trenger du hjelp?»-knapp. 

 

www.barneombudet.no 

Voksne og eldre 
Tjeneste Telefon/nettsted 

Krisesenteret i Midt-Troms 778 45 260 

www.krisesenteretmidt-troms.no 

Finnsnes Familievernkontor 466 15 630 

www.bufdir.no/Familie/Kontor/finnsnes 

Vern for eldre 800 30 196 

ADAM – for menn 232 27 930 

Din utvei 

Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, 

voldtekt og andre seksuelle overgrep. 

 

 

www.dinutvei.no 

Incesttelefonen 

Landsdekkende hjelpetelefon for incest- og seksuelt 

misbrukte barn og voksne av begge kjønn og 

pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte. 

 

 

800 57 000 

Alternativ til vold 

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) tilbyr behandling 

til voldsutøvere, både menn og kvinner. 

 

772 81 160 

www.atv-stiftelsen.no 

SANKS – nasjonalt team 

Nasjonalt team gir bistand til personer som ønsker 

en terapeut med kompetanse på samisk kultur og 

samfunnsforhold. Har også kompetanse på barn og 

unge. 

 

915 18 745 
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Tiltakskort 
Det er laget tiltakskort til denne handlingsplanen, som skal fungere som arbeidsverktøy og 

veileder der det er mistanke om vold i nære relasjoner. Det er laget ett for voksne og ett for 

barn. 

Tiltakskortene er utformet trinnvis, der vi starter på hva vi ser, går videre til hvordan vi 

snakker om vold og spør, for så til avklaring. Etter avklaring kommer handling, her er det 

listet opp konkrete tiltak som må iverksettes, også med fokus på saker av akutt grad (handling 

må skje umiddelbart), samt kontaktinformasjon til de ulike instansene som skal kontaktes. 

Hver situasjon vil oppleves forskjellig, og tiltakskortene er ment som en veileder for 

fremgangsmåte ved mistanke om vold i nære relasjoner. Det viktigste du som offentlig ansatt, 

kollega eller venn kan gjøre, er å våge å se, tørre å spørre og tåle å høre. Vis at du bryr 

deg, at du har tid til samtalen og at du ønsker å hjelpe.  

Tiltakskortene følger på de neste sidene. Du vil også finne dem i utskriftsvennlig PDF-format 

(A4-format) på kommunenes nettside. 

 

 

 

«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem 

og si: Det er sørgelig, stakkars dem! 

Du må ikke tåle så inderlig vel 

den urett som ikke rammer dig selv!» 

Arnulf Øverland, 1937  
«Du må ikke sove»  
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6 Melding 
7 Melding 
8 Melding 
9 Melding 
10 Melding 

 

Saksopplysninger 
Forskriften er utarbeidet med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 6, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 37 og lov 
24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2a annet 
ledd, samt lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1a og § 2-
1e. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2a gir pasienter og brukere rett til å stå på venteliste, og 
kommunen har en plikt til å fatte vedtak for disse. Kommunen har også en plikt til å utarbeide 
lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold. Bestemmelsen gjaldt fra 1. juli 2017. Dyrøy 
kommune hadde en kladd til lokal forskrift høsten 2017, men denne var ikke gjennomarbeidet 
eller sendt ut på høring.  
Jobben ble gjenopptatt i mars 2018 og forslag til lokal forskrift ble utarbeidet. Denne har vært på 
høring til adresserte mottakere, samt lagt ut på hjemmesiden. Det innkom ett høringssvar med 
forslag om endringer, disse ble lagt til.  
 
Høringsinstanser: 
UNN HF, Finnsnes interkommunale legetjeneste, Fylkesmannen. Det har vært behandlet i 
Eldrerådet og LHL. Kommunens hjemmeside. 
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Administrasjonens vurdering 
I all tjenesteutøvelse og tildeling av tjenester ligger pasientsikkerheten og faglig forsvarlighet 
som fundament. Dette vurderes deretter sammen med de praktiske og samfunnsøkonomiske 
konsekvenser. 
Omsorgstjenesten i Dyrøy etterlever lavest effektive omsorgsnivå prinsippet (LEON), i den grad 
det lar seg gjøre. Kommunens omsorgsboliger som er tilrettelagt for personer med behov for 
oppfølging på natt, er i stor grad benyttet av pasienter som ikke tilhører den andel av 
befolkningen som er i alderen 80+. Resultatet av dette er at kommunen i liten grad kan gi nye 
tilbud om omsorgsboliger der behovet for døgnkontinuerlig tjeneste er tilstede. Andel pasienter 
innlagt på avlastning/korttid/langtid sett opp imot folketallet, vil derfor bli høyere enn i 
kommuner som har et betydelig antall omsorgsboliger knyttet tett til sine sykehjem.  
 
Følgelig vil alternativet for våre pasienter som har behov for mye hjelp/tilsyn på natt, i stor grad 
være opphold ved institusjon, og dermed vil statistikken for vår del vise at vi har høyere forbruk 
av institusjonsplasser enn sammenlignbare kommuner. Lokal forskrift vil i liten grad kunne 
endre på denne statistikken, men den vil trygge pasientene på at det finnes kriterier som skal 
ligge til grunn for det faglige skjønn. 
 
Tildeling av sykehjemsplass er siste trinn i omsorgstrappen og utløser bruk av betydelige 
kommunale ressurser. Pasientenes behov er ofte omfattende, samtidig som kommunens ressurser 
vil være begrensede. Helse- og omsorgstjenesteloven differensierer dessuten mellom forskjellige 
pasientgrupper som skal prioriteres ulikt. Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og 
rettferdig måte kan være forbundet med vesentlige utfordringer. 
 
Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet en lokal forskrift som gir pasientene en forutsigbar 
saksbehandling, samt at de sikres nye vurderinger mens de står på en venteliste. 
  
Fortsatt vil det faglige skjønn være det avgjørende i denne type saksbehandling. 
 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Lokale retningslinjer vedtas som de foreligger og kunngjøres i norsk Lovtidend. 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 

117



118



119



120



121



     
Postadresse: Avdeling: Kvalitets- og utviklingssenter Telefon: 77 62 60 00 
UNN HF Besøksadr.:  Internett: www.unn.no 
9038  TROMSØ Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturamottak, Postboks 3232, 7439 Trondheim E-post: post@unn.no 
   Org.nr  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
 

 
Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

 

Deres ref.: 
2018/337 

Vår ref.: 
2018/1643-4 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Trine Lise Dyngeland, 905 59 747 

Dato: 
20.04.2018 

Svar - HØRING - Forskrift om langtidsopphold ved institusjon eller bolig med 
heldøgns omsorg i Dyrøy kommune  

Universitetssykehuset Nord-Norge viser til utkast til nevnte forskrift og takker for anledningen 
til å avgi uttalelse. 
Vi synes forslaget til forskrift er godt og har ingen innvendinger eller kommentarer. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Trine Lise Dyngeland 
spesialkonsulent 
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Fra: UNN-KVALUT-Sekretariat (UNN-KVALUT-sekretariat@unn.no)
Sendt: 20.04.2018 10:42:02
Til: Dyrøy kommune postmottak
Kopi: 

Emne: Svar - HØRING - Forskrift om langtidsopphold ved institusjon eller bolig med heldøgns omsorg i Dyrøy
kommune
Vedlegg: Svar - HØRING - Forskrift om langtidsopphold ved institusjon eller bolig med heldøgns omsorg i Dyrøy
kommune.DOC
Hei;

Vedlagt oversendes svar på høringen fra Dyrøy kommune.

 

 
Med vennlig hilsen

Helen Mæhre Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Senterstabsleder Kvalitets- og Utviklingssenteret

Tlf: +47 95 84 32 55 Mob: +47 95 84 32 55

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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Dyrøy kommune  
Servicetorget 
 

 

  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn  77 18 92 00 4796 07 00003 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

14:02:23

Dyrøy kommune 
 
   
 
Att. 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/203-9 Kine Svendsen 07.05.2018 

 

Melding om vedtak: Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold i Dyrøy 
kommune 

Dyrøy eldreråd behandlet i møtet 21.03.18, sak PS 3/18 Høringsbrev Forskrift om langtidsopphold 
i Dyrøy kommune. 
 
Følgende ble fattet: 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 21.03.2018  
 
Dyrøy eldreråd har ingen kommentarer til høringa. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
Karl Johan Olsen    
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: H00 

Saksmappe: 2018/262 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 18.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

Innføring av samboergaranti 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 15/18 29.05.2018 
Kommunestyret   

 

 

Saksopplysninger 
Følgende interpellasjon var fremmet i kommunestyret 22.02.18 av Dyrøy FRP: 
1. Ektepar eller samboere hvor begge har ønske om å bo sammen på sykehjem, skal få mulighet 

til det. Det skal gjelde selv om bare den ene har vedtak om langtidsplass. Den aktuelle 
ektefelle eller samboer som vil flytte inn på sykehjem må da søke korttidsopphold. 
Korttidsopphold innvilges med varighet så lenge ektefelle eller samboer med 
langtidsopphold har behov for langtidsopphold. Det kreves egenandel for ektefelle eller 
samboer uten vedtak om langtidsplass etter gjeldende satser for korttidsopphold.  

2. Det utarbeides retningslinjer for betaling og praktisering av samboergarantien.  
3. Rådmannen innarbeider ektepar/samboerrom i planleggingen av utvidet kapasitet, 

ombygging/nybygging på sykehjemsområdet  
 
Vedtak i kommunestyret:  
Dyrøy kommunestyre er positiv til forslaget. Kommunestyret ber rådmannen utrede 
økonomiske konsekvenser av samboergaranti, samt utrede oversikt over kapasitet i tjenesten. 
Rådmannens utredning danner grunnlag for endelig behandling i OPOM og kommunestyret. 
 
Interpellasjonen og kommunestyrets vedtak understøttes av tidligere representantforslag i 
stortinget fra Arbeiderpartiet, samt i stortingsmelding nr. 15, «Leve hele livet, en kvalitetsreform 
for eldre». Dette tydeliggjør et ønske om å legge til rette for at ektepar og samboende skal kunne 
leve hele sitt liv sammen. Punkt 3.4.6 i meldingen: «For ektepar og partnere vil det ofte være et 
ønske å fortsette samlivet også etter at en eller begge har kommet på sykehjem, og dette bør det 
legges til rette for». Det gis altså ikke et pålegg til kommunene om å gjennomføre disse 
tiltakene. 
Mange kommuner i Norge har utfordringer med å gi sykehjemsplass til pasienter som har behov 
for langtidsplass. Disse kommunene har ofte flere sykehjem. Media har fokusert på at ektefeller 
har blitt lagt inn på forskjellige sykehjem på grunn av tilfeldige ledige plasser. I kjølvannet av 
dette dukker det opp problemstillinger som tilsier at man har behov for en samboergaranti for å 
sikre at par får bo sammen også når de er innlagt på sykehjem. 
Når slike situasjoner beskrives, er det naturlig å også legge frem alternativet der den ene i paret 
ikke tilfredsstiller kravet for innleggelse. Her vil det være forskjeller i mellom kommunene. 
Dette fordi antall sykehjemsplasser i de største kommunene er marginale, terskelen for 
innleggelse er høy. Det fins med andre ord en folkelig og kanskje riktig oppfatning av at mange 
av disse hjemmeboende «friske» burde hatt en sykehjemsplass sammen med sin bedre halvdel. 
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Fra denne situasjonen og til situasjoner der den «friske» ikke tilfredsstiller kravene for 
innleggelse, er avstanden stor. 
 
 

Administrasjonens vurdering (deles opp i to punkter) 
1. For pasienter der begge innfrir lokal forskrift for opphold i institusjon: 

Dyrøy kommune har, siden aldershjemmet sto ferdig i 1982-83, praktisert at 
ektefeller/samboende som begge har behov for plass i institusjon får bo på samme rom, eller i 
tilstøtende rom. 
En formell samboergaranti for pasienter der begge har rett til, og innvilges opphold i sykehjem i 
Dyrøy, vil innebære en formalisering av eksisterende praksis.  
 
Praksisen er i tråd med pasient og brukerrettighetsloven (p.brl) § 3-1 – andre ledd: 

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient eller bruker. 
Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utforming av 
tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 3-6 og 3-8. 

 
Praksisen er også i henhold til Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 
4-1 andre ledd: 

Sengerommene skal som hovedregel være enerom. Det kan innredes to-sengsrom for 
ektefeller og andre som ønsker å bo sammen. Sengerommene skal ha en størrelse og 
utforming som forenkler stellet av sengeliggende pasienter. Rommene bør ha uttak for 
telefon. Det skal være et WC-rom i tilknytning til hvert sengerom. 

 
Beslutningen tas i samråd med pasientene, etter vurdering av pasientenes tilstand, samt de 
erfaringer som høstes under oppholdet.  
 
Faglige vurderinger som må tas i betraktning: 

 Ektepar/samboende må ha bistand til å vurdere hvordan det individuelle behovet for hvile 
og uforstyrret søvn om natten bør sees i sammenheng med behovet for helsehjelp og 
oppfølging, ut i fra denne vurdering og avtale vil beste alternativ for romfordeling 
benyttes. 

 Vurdering av den enkeltes behov for integritet og vern mot deling av personlige 
opplysninger og gjøremål. (Pbrl §3-6). Mange gjøremål er av svært intim karakter, derfor 
må det være klarlagt at det er fullstendig komfortabelt for begge parter at disse utføres i 
den andres nærvær. Disse problemstillinger må også klarlegges for den som eventuelt tar 
beslutningene på den svakeste sine vegne ved manglende samtykkekompetanse (p.brl § 
4-6). Det må også vurderes om det blir riktig at den friskeste, som ofte er nærmeste 
pårørende, kan avgjøre dette på vegne av sin ektefelle/samboer. 

 Når begge har fått innvilget plass, har paret to rom til disposisjon, i noen tilfeller vil det 
være ønskelig å ha et soverom og ett oppholdsrom, i andre tilfeller vil paret benytte seg 
av hver sitt rom, men i umiddelbar nærhet.  

 Vederlag for opphold betales i tråd med retningslinjene. 

Dette er en funksjonell løsning som også gir like rettigheter og muligheter for alle par som har 
behov for opphold i sykehjem.  
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For par der den ene tilfredsstiller kommunens forskrift for opphold i institusjon, men ikke 
den andre: 

Muligheten til å bo sammen til den ene dør, synes å være det overordnede målet i en lokal 
samboergaranti.  
Ønske om slikt samboerskap har ikke vært fremmet i saksbehandlers tid i kommunens 
tjeneste (fra 1993). At dette kommer til å inntreffe, er mulig.  
 
Faglige vurderinger av løsningen: 

 Den friske samboende vil sannsynligvis være en ressurs i avdelingen, der deltakelse i 
sosialt fellesskap, aktiviteter og måltider vil gi økt kvalitet for alle som bor i bygget. 

 Selv om ordningen er frivillig, vil en garanti om samboerskap, medføre at den friske 
føler et moralsk press for å flytte inn på sykehjem med sin kjære. I dette forholdet 
ligger det ofte en lang sykehistorie. Pasienten har vært fulgt opp av sin 
ektefelle/samboer over lengre tid, denne er ofte sliten og har behov for hjelp til å 
kunne tilpasse seg et tilnærmet normalt liv etter at pasienten er innlagt. Det å kunne 
bli fritatt for ansvaret for oppfølgingen av pasienten uttrykkes oftest som en lettelse. 
Å kunne gå på besøk, om så være hele dager inne på institusjonen, men allikevel 
legge ansvaret igjen ved døren når man forlater, er en ubetinget positiv opplevelse. 
Dette gir også den friske en mulighet til å leve et aktivt liv som selvstendig individ. 

 Friske medboere er, på lik linje med pasienter og pårørende ellers, ikke underlagt 
taushetsplikt. Dette må tas hensyn til fortløpende, for å ivareta alle pasientenes krav 
på integritet og personvern, jamfør pbrl § 3-6, Rett til vern mot spredning av 
opplysninger. 

 Fare for institusjonalisering; Friske medboere står i fare for å tape funksjoner ved 
opphold i sykehjem. Kunnskap og ferdigheter knyttet til å ivareta eget matstell, 
økonomi og husvære reduseres over kort tid. De risikerer å gradvis gå inn i 
pasientrollen og etablere et avhengighetsforhold til helsepersonellet. 

 Økt ressursbehov; Et gradvis funksjonstap hos den friske medfører økt hjelpebehov 
på sikt. Allerede etter 2-6 måneder vil denne personen sannsynligvis ha tilpasset seg 
institusjonens rytme og dagligliv. I dette inngår den oppfølging ektefellen 
nødvendigvis får både i henhold til helsehjelp, matstell, økonomi, klesvask, husvask, 
å måtte foreta egne valg ivareta personlig hygiene på egen hånd og ikke minst gjøre 
innkjøp til eget forbruk.  

 Personlig økonomi: friske medboere bør betale kostnader knyttet til oppholdet. En 
slik kostnad bør stå i forhold til satser for korttidsopphold: kr 200,-/døgn, dette 
beløper seg til ca kr 6000,-/mnd. I tillegg må den friske personen ha sitt eget husvære 
i beredskap i forhold til at personen må ut igjen når tilbudet opphører. 

 Tilpasning av rom for ektefeller, slik at den friske skal kunne leve et tilnærmet 
normalt liv innebærer en revurdering av hvordan eksisterende rom skal brukes. Det 
vil være mulig å tegne om den nye avdelingen (8 rom) for å tilpasse dem denne 
boformen. 
Kommunestyret må da ta stilling til om et slikt tilbud skal gjelde et begrenset antall 
pasienter, eller alle. Dette vil være avgjørende for antall dobbeltrom som må 
opprettes. 
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Administrasjonens konklusjon: 
 
1. Forslaget om lokal samboergaranti i sykehjem vil for de par som begge har en rettighet være 

en formalisering av eksisterende praksis, og kan uten andre tilrettelegginger gjennomføres. 
2. En samboergaranti der den ene har rettigheter og den andre er frisk, frarådes med bakgrunn i 

at det vil ha en negativ effekt i forhold til å opprettholde et godt funksjonsnivå for den friske. 
Et slikt valg vil også legge et moralsk press på den friske part i forhold til å flytte inn på 
sykehjem. Det vil også gi det kommunale tjenesteapparatet ytterligere oppgaver som ikke 
dekkes av etablerte vederlag. Det må tas hensyn til at en avdeling med 8 pasienter i teorien 
da vil måtte romme 16 beboere, der halvparten gradvis vil gå inn i en pasientrolle (garantien 
bør gjelde alle). Ressursbehovet vil øke betraktelig, og avdelingenes utforming vil ikke 
tilfredsstille de behov som dette pasient antallet tilsier. Kostnader knyttet til endringer i 
byggets eksisterende og planlagte utforming med tanke på denne type samboergaranti er ikke 
regnet på, og det vil være påkrevet å spesifisere de krav som må stilles til denne type boliger. 
I tillegg vil antallet disponible boliger være avgjørende for denne beregningen. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Dyrøy kommune formaliserer dagens praksis og innfører samboergaranti for samboende og 
ektepar der begge tilfredsstiller lokale retningslinjer for langtidsopphold i sykehjem. 
 
I tilfeller der pasientens ektefelle/samboer har behov for dagopphold eller døgnopphold i 
forbindelse med ekstra dårlig pasient, eller andre forhold som tilsier slike behov, så vurderes og 
imøtekommes slike ønsker fortløpende i forhold til parets ønsker og institusjonens kapasitet.  
 
 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 223 

Saksmappe: 2018/468 

Saksbehandler: Frank Moldvik 

Dato: 15.05.2018 

 

Saksframlegg 
 

Aktivitetsstøtte 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 16/18 29.05.2018 

Vedlegg 
1 Søknader 2018 

 

Saksopplysninger 
Søknad om aktivitetsstøtte for 2018 har vært utlyst ved henvendelser til lag og foreninger, 
gjennom annonsering, mail, sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av 
kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 10. mai 2018. Det er kommet inn 10 søknader. 
Samlet søknadsbeløp er på kr. 304.703,-. 
 
Aktivitetsstøtten tildeles ihht. kommunens budsjett for tilskudd til frivillige lag og foreninger. 
Budsjettposten for 2018 er på kr. 75.000,- som foruten aktivitetsstøtte skal dekke tilskudd til 
voksenopplæring kr. 7.500,- (ulike hobby- og tiltakskurs og badevaktsordningen (fredags-
bading), kr. 10.000,-.  
 
En presisering om årets søknader og tildeling: 
Ihht. vedtak i KS 16.02.15 sak 2/15 – «Kulturplan Dyrøy kommune 2015-2025» settes det som 
krav for å motta aktivitetsstøtte fra kommunen at lag/foreninger driver aktivt oppsøkende 
virksomhet mot nye og gamle innbyggere. Dette er knyttet til delmålet «Synliggjøre mangfoldet 
og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere» i kapittel 7, Det frivillige Dyrøy.  
 
Følgende lag/foreninger har søkt aktivitetsstøtte for 2018.  

 

1 Håndarbeidslaget 14 990
2 UL Forsøket 26 994
3 Dyrøy Hagelag - Busstur 9 250
4 Dyrøy Hagelag - Lefsekurs 2 499
5 Dyrøy Hagelag - Vakumpakker 3 139
6 Brøstadbotn Barnegospel 10 000
7 Dyrøy Turlag 46 400
8 Brøstadbotn skytterlag 90 431
9 BIL - fotball 40 000

10 Dyrøy korforening 61 000
Folkeuniversitetet
Badevakt, Bil 
Sum 304 703
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Administrasjonens vurdering 
I forslag til tildeling er det lagt vekt på «regler for aktivitetsstøtte», samt hvordan søknadene 
imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene.  
 
Ved enkelte søknader er godkjent kostnad justert ned, slik at støtten går til aktiviteter og utstyr, 
ikke til ren drift.  
Det har vært tradisjon for å tildele mest til aktiviteter som kommer barn/unge til gode. Det er 
også lagt vekt på søkernes egen beskrivelse av hvordan de arbeider for å gjøre sine tilbud kjent 
blant innbyggerne.  
 
I tilfelle der lag/foreninger også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra SalMar Kultur-
fond i Dyrøy, gjøres det en samlet vurdering av helheten. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Aktivitetsstøtte for 2018 til lag og foreninger i Dyrøy kommune tildeles med til sammen 

kr. 75.000,- 
 

2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2018:  
 

 

Lag og forening Søknad Fordeling
1 Håndarbeidslaget 14 990 4 000
2 UL Forsøket 26 994 7 000
3 Dyrøy Hagelag - Busstur 8 259 3 000
5 Dyrøy Hagelag - Vakumpakker 3 139 1 000
6 Brøstadbotn Barnegospel 10 000 5 000
7 Dyrøy Turlag 46 400 13 000
8 Brøstadbotn Skytterlag 11 000 5 000
9 BIL Fotball 40 000 12 500

10 Dyrøy korforening 25 000 7 000
Totalt 185 782 57 500
Folkeuniversitetet 7 500
Badevakt, Bil 10 000

75 000

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 

  
  
Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 242 

Saksmappe: 2018/423 

Saksbehandler: Frank Moldvik/Hans Bakkejord 

Dato: 15.05.2018 

 

 
Saksframlegg 

 

SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og omsorgsutvalg 17/18 29.05.2018 
   

Vedlegg 
1 Søknader 2018 
2 Fordeling av SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 
3 Søk midler fra SalMar kulturfond 

 

Saksopplysninger 
Søknad om midler fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 har vært utlyst ved henvendelser til lag og 
foreninger, gjennom annonsering, mail og sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av 
kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 10. mai 2018. Det er kommet inn 21 søknader (12 i 2017). 
Samlet søknadsbeløp er på kr. 851.185,-. Da er det i tillegg søknader som ikke har oppgitt beløp.                      
SalMar kulturfond i Dyrøy tildeles ihht. avtale mellom Dyrøy kommune og SalMar Nord AS. Årets 
tildeling er på kr. 150.000,- der det etter avtale foretas faste avsetninger til kunstprosjekt for og med barn 
og unge (25.000,-) bidrag til Arvid Hanssen-stipendet (25.000,-) og til Dyrøy kommunes kulturpris 
(2.500,-)  
Kunstprosjekt for og med barn og unge (kr. 25.000,-)  
Det er kommet inn 1 søknad som tilfredsstiller kriteriene. Synnøve Nupen / Kunstprosjekt for barn og 
unge (søknad nr. 7) 
Vedr. Arvid Hanssen-stipendet (kr. 25.000,-)  
Arvid-Hanssen minnestiftelse søker om kr. 25.000,- (søknad nr. 12) 

Administrasjonens vurdering 
Følgende har søkt midler:  

 

 

1 Trond Marius Olsen 25 000
2 Vanja Karlsen 
3 Vegard R Paulsen 11 000
4 Matias J Wilhelmsen 5 285
5 Dyrøy Ungdomsråd 72 000
6 NMK Dyrøy 36 000
7 Synnøve Nupen/Galleri N 25 000
8 Brøstadbotn Barnegospel
9 Dyrøy Ungdomsråd 15 000

10 Bjørkebakk Skytterlag 185 000
11 Dyrøy Turlag 46 400
12 Arvid Hanssen Minnest. 25 000
13 Wilde J. Johansen
14 Brøstadbotn Skytterlag 11 000
15 UL Nordlys 15 000
16 Dyrøy Barnehage 25 000
17 Elvetun Skole 25 000
18 BIL, fotball 122 000
19 Silje/Pia Sætherskar 25 000
20 Synnøve Nupen/Galleri N 25 000
21
22 Espenes Kultur 155 000
23 Kulturpris 2 500

Totalt 851 185
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Administrasjonens vurdering  
I forslag til tildeling er det lagt vekt på kriteriene i samarbeidsavtalen mellom SalMar Nord A/S og Dyrøy 
kommune, samt hvordan søknadene imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene.  
Det foreslås å tildele mest til aktivitet som kommer mange barn/unge til gode, og som ikke er en 
enkeltstående aktivitet, men noe som gir varig glede for mange. Det foreslås også å støtte initiativer til ny 
aktivitet i kommunen og til tiltak/utstyr som gir mulighet for utvikling av kulturnæring.  
I tilfeller der søker også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra aktivitetsstøtten i Dyrøy, gjøres det 
en samlet vurdering av helheten.  
 
Det kan stilles spørsmål mht. fordelingen mellom søkerne. Skal f.eks. private interesser uten at disse har 
utmerket seg på noen måte i nasjonal målestokk støttes. Dette gjelder søknad 1, 2 og 4. Imidlertid vil dette 
medføre for søknad 1 at det ikke vil bli slik utstilling i Nordavindshagen. Her kan det da vurderes om 
utvalget ønsker å innvilge et beløp til selve utstillingen.  
Videre kan det stilles spørsmål mht. om det skal støttes innkjøp av go-karter utover støtte til det lag som 
primært har dette som målgruppe (søknad 6) 
Søknad 16 og 17 må sees i sammenheng, da dette er samme formål til to målgrupper.  
Søknad 8, 11, 14 og 18 er i tillegg fremmet som søknader om aktivitetsstøtte.  
 
Ønsker utvalget å innvilge annen støtteandel, kan endring foretas innenfor årets bevilling kr. 150.000,- 
samt evt. tillegg fra tidligere års fondsavsetning, pt. kr. 39.135,-.  
Rådmannen tilrår på dette grunnlag at endelig fordeling av tildelte midler utføres av utvalget.  

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2018 tildeles med til sammen kr. 150.000,- etter slik 

fordeling: 
 

 

Søker Søknad Tildeling Kategori
1 Trond Marius Olsen 25 000 0 Utstilling av kulturminner
2 Vanja Karlsen 0 Utgifter - Bikini fitness
3 Vegard R Paulsen 11 000 5 000 Utgifter - landslag - volleyball
4 Matias J Wilhelmsen 5 285 0 Utgifter - Crosskart
5 Dyrøy Ungdomsråd 72 000 0 Innkjøp 2 go-karter
6 NMK Dyrøy 36 000 10 000 1 go-cart
7 Synnøve Nupen/Galleri N 25 000 25 000 Barnekunstkort
8 Brøstadbotn Barnegospel 5 000 Søknad om driftsstøtte
9 Dyrøy Ungdomsråd 15 000 5 000 Millionfisken - Sjøvegan

10 Bjørkebakk Skytterlag 185 000 10 000 Skivebu - vedlikehold
11 Dyrøy Turlag 46 400 4 500 rydde turstier, merking mv. 
12 Arvid Hanssen Minnest. 25 000 25 000 Forarbeid - upubliserte dikt
13 Wilde J. Johansen 5 000 Utgifter - U19 landslag - Volleyball
14 Brøstadbotn Skytterlag 11 000 4 000 Reparasjon etter stormskade
15 UL Nordlys 15 000 4 000 Nytt lydanlegg
16 Dyrøy Barnehage 25 000 12 500 Realfagssatsing (se søknad 17)
17 Elvetun Skole 25 000 12 500 Realfagssatsing (se søknad 16)
18 BIL, fotball 122 000 4 000 Mål, skole, flykninger, utstyr
19 Silje/Pia Sætherskar 25 000 1 000 Dyrepensjonat
20 Synnøve Nupen/Galleri N 25 000 0 Barnekunstkalender - Workshop
22 Espenes Kultur 155 000 15 000 Etablering - Espenes kulturlåve/konsert
23 Kulturpris 2500 2500

Administrasjonens vurdering 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Utvalgsleders innstilling: 
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Kjell-Jostein Lillegård Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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SalMar kulturfond i Dyrøy 2018
Tildeling Tildeling Søknads- Forslag Bevilgning Gruppe/kategori

Søker 2016 2 017 grunnlag 2018 2 018
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Trond Marius Olsen 1 25 000 0 x x Utstilling av kulturminner
Vanja Karlsen 2 0 0 x   Utgifter - Bikini fitness
Vegard R Paulsen 5 000 3 11 000 5 000 x Utgifter - landslag - volleyball
Matias Johan Wilhelmsen 4 5 285 0 x Utgifter - Crosskart
Dyrøy Ungdomsråd 5 72 000 0 x Innkjøp 2 go-karter
NMK Dyrøy 6 36 000 10 000 x x 1 go-cart
Synnøve Nupen/Galleri Nupen 7 25 000 25 000 x x Barnekunstkort
Brøstadbotn Barnegospel 8   5 000 x x x Søknad om driftsstøtte
Dyrøy Ungdomsråd 9 15 000 5 000   x Millionfisken - Sjøvegan
Bjørkebakk Skytterlag 10 185 000 10 000 x Skivebu - vedlikehold
Dyrøy Turlag 11 46 400 4 500 x rydde turstier, merking mv. 
Arvid Hanssen Minnestiftelse 12 25 000 25 000 x Forarbeid - upubliserte dikt
Wilde Jakobsen Johansen 13   5 000 x Utgifter - U19 landslag - Volleyball
Brøstadbotn Skytterlag 14 11 000 4 000 x x Reparasjon etter stormskade
UL Nordlys 15 15 000 4 000 x x Nytt lydanlegg
Dyrøy Barnehage 16 25 000 12 500 x Realfagssatsing (se søknad 17)
Elvetun Skole 17 25 000 12 500 x Realfagssatsing (se søknad 16)
BIL, fotball 18 122 000 4 000 x x Mål, skole, flykninger, utstyr
Silje/Pia Sætherskar 19 25 000 1 000 x Dyrepensjonat
Synnøve Nupen/Galleri Nupen 20 25 000 0 x x Barnekunstkalender - Workshop
Espenes Kultur 22 155 000 15 000 x x Etablering - Espenes kulturlåve/konsert
Kulturpris 2 500 2 500

  851 185 150 000    

Brøstadbotn skytterlag 5 000 3 600    

Synnøve Nupen, 1 25 000 25 000      

Synnøve Nupen, 2 0 2 500    

Bil volley 9 000 24 087          

Bil Fotball 20 000 17 700        

Paintball 25 000 20 000      

Fredrik Vaeng Røtnes 14 000 5 000  

Petter Gamst Aspenes 5 000  

Arne Ivar Hanssen 25 000    

Fresk Ungdom 1 328    

Pia Nupen Sætherskar 1 650  

Brøstadbotn Barnegospel 10 000
Wilde Jacobsen Johansen 3 000    
Dyrøy Barnehage - samarb.utv 5 000  
Anna Starr/Dyrøy kulturskole 6 500  

122 500 135 865
A.H Stipend 25 000 11 635 25 000 25 000
Avsetting, kulturpris 2 500 2 500 2 500 2 500
Kunstprosjekt for/med barn   25 000 25 000
Til fond 27 500 14 135
TOTALT 152 500 150 000 52 500  

 
Faste avsetninger   Fondsavsetninger
A.H.stipend  25 000 År 2016 2017 2018
Kulturpris Dyrøy, deles ut i 2018 2 500 Fra Salmar 150 000 150 000 150 000
Kunstprosjekt for/med barn unge, se egen beskrivelse 25 000 Bevilgninger 122 500 135 855
Totalt 52 500 Til fond 25 000 11 635

Til kulturpris 2 500 2 500  
Tot. fondsavs. 27 500 14 135
Totalt 150 000 150 000 150 000
Fra fond kultur 2 500 0
På fond 01.01 0 25 000
På fond 31.12 25 000 39 135  
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Søk midler fra SalMar kulturfond 
Etableringen av SalMar kulturfond i Dyrøy kommune er ei økt satsing på kunst, kultur og 
talentutvikling i Dyrøy. Send din søknad innen 10. mai. 

Dyrøy kommune og SalMar Nord AS har sammen etablert et kulturfond, og det er særlig 
målgruppen barn og unge som skal nyte godt av de nye kulturkronene. 

Hvem kan søke? 

Blant de som nå får muligheter er unge talenter (innen idrett el. kultur) som kan søke støtte til 
kostnadskrevende utstyr, reiser/opphold, deltakelse i mesterskap osv. 

Følgende er nevnt i utlysningskriteriene: Lokale idrettslag og foreninger, grendeutvikling 
rettet mot barn og unge, kompetanseutvikling for ledere innen lag og organisasjoner, 
forebyggende ungdomsarbeid, videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid, etablering 
og stimulering av gründervirksomhet for unge m.m. 

Ungdom mellom 13-18 år kan også søke, og enheter i Dyrøy kan søke på vegne av 
målgruppen barn og unge. Søknadsskjema finner du her. Fyll ut og lever inn til Servicetorget 
direkte eller via epost. Les kriteriene nøye og legg ved alle relevante vedlegg. Søknadsfristen 
må overholdes! 

Faste avsetninger 

I tillegg til de søkbare midlene skal SalMar kulturfond i Dyrøy bidra til varige spor innen 
kulturlivet. Derfor et det også gjort vedtak om faste avsetninger i fondet til langsiktige, 
kulturbyggende tiltak: 

1. Bidrag til Arvid Hanssen-stipendet. Bidraget er på 25.000,- pr år. 
2. Kunstprosjekter for og med barn og unge. Bidraget er på 25.000,- pr år. 
3. Avsetning til Dyrøy kommunes kulturpris, kr 2.500 pr år 

Kunstprosjektene vil bli jobbet fram i et samarbeid mellom kunstnere, Kulturkontoret og 
representanter for barn og unge. Kunstprosjektene skal være bidrag til trivsel og læringsmiljø 
og mer visuelt stimulerende omgivelser for barn og unge, både inne på skolen/i barnehagen og 
ute (barnehage/skoleområdet og sentrumsområdet). 

 Med et slikt fond kan vi eksempelvis gå i gang med utsmykking på den nyrenoverte 
skolen, bidra til å koble profesjonelle kunstnere og barn/unge slik at de selv kan skape 
kunstverk, anskaffe utendørs leker/skulpturer i skolegården eller i sentrumsområdet. 
Dette er forholdsvis dyre tiltak og vil ta tid å realisere, derfor tanken om et fond. Alt 
dette er beskrevet i skolens kunstplan og i Kulturplanen som ble vedtatt i februar 2015.  

Har du spørsmål om hvordan du søker SalMar Kulturfond i Dyrøy? Ta kontakt med frivillig-
sentralen v/Hans Bakkejord, 90 92 58 83. Bruk søknadsskjema som du finner under. 
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