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Dyrøy kommune  
       Den lærende kommune 

 

  
 

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 

«MottakerNavn» 
«Adresse» 
«Postnr»  «Poststed» 
 
«Kontakt» 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
«Ref» 2019/694-7 Kine Svendsen 23.01.2020 

 

Melding om vedtak: Møteplan 2020 

Kommunestyret i Dyrøy behandlet i møtet 18.12.19, sak PS 89/19 Møteplan 2020.  
Følgende ble fattet: 
 
Vedtak i Kommunestyret – 18.12.2019  
 
Møteplan for 2020 vedtas som følger: 
  

  KST FSK ADM OpOm PNU ER OMS DKU DUR 

Januar   17.              
Februar 27. 20.   11. 18.  4. 25.   
Mars 24. 26. 26.     11. 17.     
April 30. 23.              
Mai   28. 28.   26.    26.   
Juni 18.     2.   3. 4.     
Juli                  
August   20.              
September   24. 24. 15. 8. 9. 8.     
Oktober 1. 22.        29.     
November   12. 26. 26. 24. 24.        
Desember 10.         2. 8.     
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Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 
Servicetorget 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Dyrøy kommune  
       Den lærende kommune 

 

  
 

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 

De oppnevnte 
 
   
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/292-48 Elin Anita Meleng Blomseth 03.03.2020 

 

Valg av eldreråd og råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 

 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
Som vara for rådet mennesker med nedsatt funksjonsevne, velges LHL rep. May Johnsen. 
Vara til eldrerådet: Ann Britt Jensen, Pål Kristiansen og Berit Nikolaisen.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret  – 27.02.2020  
 
Som vara for rådet mennesker med nedsatt funksjonsevne, velges LHL rep. May Johnsen. 
Vara til eldrerådet: Ann Britt Jensen, Pål Kristiansen og Berit Nikolaisen.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Elin Anita Meleng Blomseth 
Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
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Om tilskuddsordningen
Før du søker om tilskudd må du gjøre deg godt kjent med tilskuddsregelverket (PDF)

Beløp: 18,8 millioner kroner i 2020

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
og passivitet

Søk om tilskudd (Altinn)
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https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre/0761.21%200761.79%20870205%20Aktivitetstiltak%20for%20%C3%A5%20motvirke%20ensomhet%20og%20passivitet.pdf?downloadfalse
https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode1&ServiceCode5493


Side 2/3

Referanse: kapittel 0761 post 71 St prp 1S Helse- og omsorgsdepartementet

Tidligere navn på ordningen: Aktivitet for seniorer og eldre

Mål for ordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt
fellesskap og møteplasser.

Målgruppen er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning.

Hvem kan søke?
Kommuner
Fylkeskommuner
Kommunale/ fylkeskommunale foretak
Stiftelser
Organisasjoner

Søknadens innhold
Kravene til søknadens innhold er beskrevet i regelverket.

Det er utviklet en egen søkerveiledning for denne ordningen: Søkerveiledning 2020, PDF

Tildelingskriterier
Tildelingskriteriene er beskrevet i regleverket

Søknadsbehandling
Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne
flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet, sender vi et vedtaksbrev.

Forventet saksbehandlingstid etter søknadsfristens utløp: 8 uker, avhengig av antallet søknader som er
kommet inn.  
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https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre/S%C3%B8kerveiledning%20for%20Tilskudd%20til%20aktivitetstiltak%20for%20%C3%A5%20motvirke%20ensomhet%20og%20passivitet,%202020.pdf
https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode1&ServiceCode5493


Side 3/3

A.  

B.  

Ubrukte midler

Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte
midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av
Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året
før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt
tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, kan dere
sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene fra fjoråret, eller returnere de ubrukte midlene.
Ubrukte midler kan ikke overføres mer enn ett år.

For sammenslåtte kommuner:

Inkluder eventuelle ubrukte midler fra alle tiltak i opphørt(e) kommune(r) som har fått innvilget tilskudd over
tilskuddsordningen. Dette gjelder også i de tilfeller der videreføringen kun gjelder overføring av ubrukte midler
fra 2019 inn i ny sammenslått kommune uten at det søkes om ytterligere friske midler for 2020.

Rapportering
Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når
det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det
tomme skjemaet.

For sammenslåtte kommuner: Den opphørte kommunes organisasjonsnummer skal benyttes ved
rapporteringen på tilskudd innvilget til opphørt kommune.

Frist for rapportering for 2019: 1. april 2020

Rapportering i Altinn

Tildelte midler 2013 - 2019, xlsx

I 2019 kom det inn 199 søknader på 18,8 millioner kr. l alt 50 prosjekt over hele landet fikk tildelt
tilskuddsmidler.
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https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode1&ServiceCode2953&temaForTilskuddsordningAL&tilskuddsordning870205
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Fra: Christina Hildonen (Christina.Hildonen@helsedir.no)
Sendt: 26.02.2020 13:43:13
Til: 
Kopi: Ellinor Sundseth; Christina Hildonen

Emne: Tilskuddsordningen Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet for 2020 er utlyst
Vedlegg: 
Til landets kommuner
 
Helsedirektoratet vil med dette informere om at tilskuddsordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet"
(tidligere Aktivitet for seniorer og eldre) for 2020 er utlyst på vår hjemmeside
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-
eldre
 
Søknadsfristen er 20. mars 2020
 
Vi ber dere om å sende informasjonen til:
•          Rådmann
•          Ordfører
•          Eldreråd
•          Folkehelserådgiver
•          Helse- og omsorgsrådgiver
•          Frivillig organisasjoner i kommunen
•          Frivilligsentraler
•          Andre relevante
 
På forhånd takk.
 
Vennlig hilsen

Christina Hildonen
seniorrådgiver 
divisjon folkehelse og forebygging
avdeling miljø og helse
tlf. 47 47 20 20 / dir. 922 09 487
 
 

Postadresse: Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0485 Oslo
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/
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Fra: Trykk-Tjenester (Trykk-Tjenester@helsedir.no)
Sendt: 12.02.2020 12:33:46
Til: 
Kopi: Ellinor Sundseth

Emne: Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet
Vedlegg: 
 

                                                                                                                                                                                             

       
 
Hei,
 
Vi ber om at eposten videreformidles til:

Kommunens eldreråd

Kultur- og fritidsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen

Planavdelingen

Folkehelsekoordinator

Fastlegene

Kommuneoverlegen

Fysioterapeut

 
Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet
 
I samarbeid med Helsedirektoratet har Norsk Friluftsliv laget en brosjyre som skal inspirere eldre og seniorer til å
komme seg ut på tur.
 
Brosjyren legger vekt på lavterskelaktivitet og tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Den inneholder tips til
hvordan vi motiveres til å komme "over dørstokken", samt informasjon om aktivitetstilbud, om planlegging og om
helsegevinsten med friluftsliv.
 
Mottoet er at all aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, også noen minutter med aktivitet gir positiv effekt.
 
Under er lenke til elektronisk utgave av brosjyren samt til et utskrivbart format for papirkopi.
Trykk her for å lese og laste ned en digital versjon av brosjyren.
Trykk her for å laste ned en utskriftvennlig versjon av brosjyren.
Det er også laget et forslag til lokalt innstikk i word‐format. Tanken er at dere enkelt kan fylle inn forslag til
lokale turmål, organiserte aktiviteter og tilbud. . Friluftsliv for seniorer- mal lokalt innstikk

 
Mvh
Ellinor Joan Sundseth
avdeling miljø og helse
Divisjon folkehelse og forebygging
Helsedirektoratet
Mobil 924 72 374

Postadresse: Pb 220 Skøyen,0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, 0485 Oslo
https://helsedirektoratet.no  https://helsenorge.no/
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FRILUFTSLIV 
FOR SENIORER 
Aktivitet og trivsel i nærmiljøet

Opplysninger i brosjyren er hentet fra helsenorge.no,  
helsedirektoratet.no og norskfriluftsliv.no

PRODUSERT  
MED STØTTE FRA 

Foto: N
orges O

rienteringsforbund
D

esign: Studio Løvetann

GOD TUR!
Ønsker du mer informasjon og inspirasjon? 
På www.friluftslivforseniorer.no finner  
du oversikt over forskjellige organiserte 
uteaktiviteter, samt tips og fakta om  
friluftsliv og fysisk aktivitet. 
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VISSTE DU AT?
➤ Det aldri er for sent å begynne! Kroppen  
 har omtrent like god effekt av fysisk aktivitet 
  og trening gjennom hele livet.  

Foto: Syda Productions / M
ostphotos

AKTIV I 100  
Er nærturgrupper for seniorer på 
dagtid. Turene er gratis og åpne 
for alle som ønsker å delta. Her 
får du nye venner, frisk luft og 
mosjon. Tilbudet er et samarbeid 
mellom Røde Kors og Den  
Norske Turistforening (DNT).

DNT SENIOR  
Over hele landet arrangerer 
seniorgrupper alt fra enkle turer i 
nærområdet til overnattingsturer 
på fjellet. Gruppene planlegger og 
leder egne turer på dugnad.

TURMARSJ  
er en form for aktivitet hvor man 
går arrangerte turer. Det er ingen 
konkurranse, tidtaking eller  
vinnere, bare muligheter for trim 
og sosialt samhold. Turmarsjene 
er arrangert av Norges Turmarsj
forbund, og en rekke lokale  
turmarsjforeninger.  

HISTORIELAGENE  
Det finnes en rekke lokale historie

lag som jobber med å fremme 
lokalhistorie. De arrangerer også 
turer til historiske steder, bygde
vandringer og sosiale samlinger. 
Det er åpent for alle å bli medlem 
og delta. 

TURORIENTERING  
Dette er en glimrende aktivitet 
for deg som vil kombinere fysisk 
aktivitet med hjernetrim, ute i 
naturen. Det er flere vanskelig
hetsgrader fra lette turer til litt 
mer kompliserte, så her er det noe 
for alle.

STOLPEJAKTEN  
Er et lavterskeltilbud, hvor du 
skal finne stolper plassert rundt i 
nærmiljøet. Dette er en fin måte å 
bli bedre kjent der du bor. Stolpe
jakten er tilrettelagt for alle.  

Se baksiden for henvisning  
til flere organisasjoner og  
aktiviteter. 

Ønsker du å komme deg ut på tur er det mange som kan hjelpe 
deg. Her er en liten oversikt over organiserte aktiviteter du kan 
gjøre utendørs. Du kan også ta kontakt med din kommune, 
eller med din lokale friskliv- eller frivilligsentral, for  
informasjon om hvilke tilbud som finnes der du bor.

KOM I GANG

Friluftsliv for seniorer / 15
14



Foto: Eivind H
augstad Kleven/D

N
T

VISSTE DU AT? 
➤ Friluftsliv og fysisk aktivitet  
 sammen med andre er en viktig  
 sosial møteplass i hverdagen for 
  mange og bidrar til mer trivsel.

Å gå på tur er faktisk den mest 
populære aktivitetsformen i 
Norge. Hele ni av ti oppgir at 
de går på tur, og det er kanskje 
ikke så rart? Friluftsliv passer 
for alle, uansett form, alder eller 
bakgrunn. Det trenger heller ikke 
koste penger eller mye tid.

Enten du går alene eller sammen 
med andre, kan naturen gi påfyll 
til både kropp og sinn. Forskning 

FRILUFTSLIV ER 
HELSE I NATUREN

viser at bevegelse og naturopplev
elser sammen kan bidra til god 
helse, trivsel og livskvalitet.

I denne brosjyren har vi samlet 
fakta, tips og informasjon for deg 
som kunne deg å komme i gang, 
enten du ønsker å bli kjent med 
nye venner eller ta litt bedre vare 
på helsen. 

God tur!

Friluftsliv er en god kilde til aktivitet og helse, gjennom hele 
livet. En tur i ditt nærmiljø er nok, enten du går i parken, 
plukker bær i skogen, eller nyter utsikten ved havet.

Foto: Skiforeningen

14 / Friluftsliv for seniorer Friluftsliv for seniorer / 3
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➤	 All aktivitet er bedre enn  
 ingen aktivitet! Allerede  
 noen få minutters aktivitet  
 gir effekt – vær så fysisk aktiv 
  som evne og helsetilstand  
 tillater.

➤ Voksne bør være fysisk aktive 
  i minst 150 minutter hver  
 uke, og aktiviteten bør gjøre 
  deg lett andpusten. Er  
 aktiviteten av høy intensitet, 
  holder det med minst 75  
 minutter hver uke.

➤	 Aktiviteten kan deles opp  
 i flere økter ut over dagen og 
  uken. Du kan for eksempel  
 gå en halvtimes tur i raskt  

RÅD OM 
AKTIVITET

 tempo fem dager i uka,  
 eller du kan kombinere  
 kortere gåturer med hus og 
  hagearbeid. Svømming,  
 sykling og skigåing er også  
 fine aktiviteter.

➤ Hvis du føler deg ustø eller  
 har nedsatt mobilitet, bør 
 du trene styrke og balanse. 
  Bruk staver eller annet å  
 støtte deg til når du er ute  
 på tur

➤ Voksne/eldre bruker i  
 gjennomsnitt 60 prosent av 
  sin våkne tid i ro. Beveg deg 
  litt, så ofte som mulig.

Friluftsliv for seniorer / 7

VISSTE DU AT?
➤ Natur og grøntområder senker pulsen og 
  hjerterytmen.

➤ Man slapper bedre av når man er i  
 grønne omgivelser. 

Foto: Vibeke Brath/N
orsk Kennel Klub

4 / Friluftsliv for seniorer Friluftsliv for seniorer / 13
16



12 / Friluftsliv for seniorer

LIVSKVALITET  
I NATUREN
➤ Gå på tur med en venn.  
 Å være sosial gjør oss både 
  tryggere og gladere. Hva  
 med å invitere naboen, eller  
 kanskje du kjenner noen som 
 har en hund du kan få låne? 

➤ Utnytt dagslyset  
 Med lange og mørke vintre  
 er det lett å kjenne seg nedfor, 
 da er ekstra viktig med frisk  
 luft. Ta en liten tur ut om  
 formiddagen, og ta gjerne  
 med deg kaffekoppen  
 og sitteunderlaget.

➤ Gå ut og observer naturen 
 Se hvordan årstidene endrer  
 seg og kjenn hvordan været  
 kjennes mot ansiktet. Å være 

 oppmerksom på omgivelsene 
  kan gi glede og en følelse av  
 tilstedeværelse.  

➤ Prøv en ny aktivitet 
 Ta opp noe du tidligere i  
 livet har hatt lyst til å lære,  
 eller gjøre. Det kan for  
 eksempel være soppsanking,  
 fuglekikking eller padling.  
 Det er mange organisasjoner  
 som kan hjelpe deg  
 (se baksiden).

➤ Bli frivillig 
 Det er mange som kan ha  
 glede av din tid og erfaring.  
 Å gjøre noe for andre føles  
 meningsfullt og gir økt  
 livskvalitet. Se hvor du kan 
  bidra på www.frivillig.no

Friluftsliv for seniorer / 9

NYTTIG UTSTYR
➤ Gode og stødige sko, både til fottur og skitur. 

➤ Gåstaver er gode å støtte seg til. Når du går med staver,  
 bruker du også flere muskler.

➤ Brodder bør brukes når du går på glatt underlag. 

➤ Det finnes også rullatorer som egner seg til  
 utendørsbruk. 

Foto: Eivind H
augstad Kleiven/D

N
T

Friluftsliv for seniorer / 5
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6 / Friluftsliv for seniorer

Det er bra for kroppen å bevege på 
seg, og du må ikke trene hardt for å 
få bedre helse. Prøv heller å få inn litt 
lett regelmessig aktivitet der du kan.  

Friluftsliv er en god måte å være i 
bevegelse på der nærmiljøet, parken, 
skogen og havet er naturens egne 
treningssentre. Natur og friluftsliv er 
også godt for hodet og den mentale 
helsen.

FRILUFTSLIV  
OG HELSE 

Fysisk aktivitet gir overskudd 
og livskvalitet, og kan virke 
forbyggende mot depresjon og 
angst. Bare det å være i naturen 
er beroligende, gir mer energi og 
motvirker negative tanker.

1/ GODT FOR HODET

Fysisk aktivitet har positiv  
effekt på demens, hukommelse 
og andre kognitive funksjoner.  
Man lærer bedre og får økt  
konsentrasjon. 

2/ KOGNISJON OG   
 HUKOMMELSE

Fysisk aktivitet styrker  
immunforsvaret. 

4/ IMMUNFORSVARET

Sollys er den viktigste kilden 
til D-vitamin, som forebygger 
en rekke sykdommer. For lite 
Dvitamin kan gjøre en slapp 
og sliten, gi benskjørhet, 
smerter i skjelettet og svak 
muskulatur.

3/ D-VITAMIN

VISSTE DU AT?
➤ Du blir mindre stresset av å 
  være i naturen. 

➤ Fysisk aktive vinner i gjennom- 
 snitt åtte friske leveår med god 
  helse.

Foto: W
anda N

athalie N
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– Det er velvære å gå på tur. 
Det koster ingenting, og gir 
bare gevinst, sier Tordis. 

Siden hun og ektemannen Ivar 
ble sammen for nesten tjue år 
siden, har de gått på tur så godt 
som hver dag. 

Begge er opptatt av å ta vare 
på helsa, spesielt etter at de 
ble eldre. De merker at gå
turene hjelper på appetitt og 
nattesøvn, og er godt for både 
kroppen og hodet.

– Det er noen dager jeg kan 
føle meg trøtt og sliten, men så 
tar jeg på meg skoene og går 
ut. Etter en stund føler jeg meg 
mye bedre. Det er noe med 
takhøyden ute, forteller Ivar. 

– Ja, man blir lettere til sinns, 
nikker Tordis. 

DRAR HVERANDRE UT
Turene trenger ikke å være 
lange, og ekteparet har et par 
faste ruter i nærområdet hvor 
de liker å gå. 

– Jeg kan gå den samme 
runden i parken, men den er 
aldri lik. Tar du deg tid til å 
kikke så er lyset forskjellig og 
årstidene forandrer seg. En 
kjent plass kan vise seg fra nye 
sider, sier Ivar. 

Deres beste tips til de som vil 
komme seg ut, er å gå på tur 
sammen med andre.

– Vi er jo så heldige at vi er to! 
Noen ganger har ikke den ene 
lyst til å gå, men blir med  
likevel. Hvis man er alene, er 
det nok lurt å lage en avtale 
med andre. Det er bestandig 
lettere når du har noen som 
drar deg ut, avslutter de. 

Friluftsliv for seniorer / 11
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Blodsirkulasjonen og pulsen 
øker allerede ved lett aktivitet 
og er bra for hjertet.

6/ GODT FOR HJERTET

Å gå på varierende underlag, 
som gress, grus og snø, er bra 
for musklene, balanse og  
koordinasjon. Variasjon i 
steg og muskelbruk kan bidra 
til å styrke leddbånd og gi 
færre belastningskader. 

9/ MINDRE SKADER

Fysisk aktivitet reduserer 
risikoen for å utvikle høyt 
blodtrykk og forebygger 
bl.a. blodpropp, hjerte- og 
karsykdommer, diabetes, 
demens og ulike former for 
kreft.

8/ FOREBYGGENDE

Regelmessig fysisk aktivitet 
har positiv effekt på  
fordøyelsen.

7/ FORDØYELSEN

Frisk luft og fysisk aktivitet 
kan redusere stress, øke  
energinivået og gi bedre søvn.

5/ BEDRE SØVN

Foto: W
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14 / Friluftsliv for seniorer

HVORDAN  
KOMME SEG UT?

VISSTE DU AT?
De fleste kommuner har 
tilrettelagte turstier i nærmiljøet. 
Stiene skal passe for alle uansett 
alder og fysisk form. Ta kontakt 
med din kommune, lokale 
friluftslivsorganisasjon eller 
frisklivsentral, for tips til ruter.

➤ En fast daglig gåtur. Turen trenger ikke å være lang,  
 det holder å gå en liten tur i eget nærområde. 

➤ Lag gjerne en avtale. Du kan melde deg inn i en gruppe, 
  eller oppsøke en arena hvor du treffer flere, da blir turen 
  lettere å gjennomføre.

➤ Gå eller sykle i stedet for å kjøre korte avstander.

➤ Ta med barnebarna. Gå en tur i parken sammen eller  
 ta dem med til nærmeste lekeplass. Dere trenger ikke  
 reise langt for å skape gode minner.

➤ Dra ut og plukk bær, sopp eller andre nyttevekster.  
 Høst av naturen samtidig som du holder deg frisk.

➤ Skiturer er en fin aktivitet der du bruker hele kroppen.  
 Føler du deg ustø, kan en spark, eller fottur med brodder 
 og staver, være et godt alternativ om vinteren.

Foto: Joe U
rrutia/N

orsk Friluftsliv
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FRILUFTSLIV 
FOR SENIORER 
Aktivitet og trivsel i nærmiljøet
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Å gå på tur er faktisk den mest 
populære aktivitetsformen i 
Norge. Hele ni av ti oppgir at 
de går på tur, og det er kanskje 
ikke så rart? Friluftsliv passer 
for alle, uansett form, alder eller 
bakgrunn. Det trenger heller ikke 
koste penger eller mye tid.

Enten du går alene eller sammen 
med andre, kan naturen gi påfyll 
til både kropp og sinn. Forskning 

FRILUFTSLIV ER 
HELSE I NATUREN

viser at bevegelse og naturopplev-
elser sammen kan bidra til god 
helse, trivsel og livskvalitet.

I denne brosjyren har vi samlet 
fakta, tips og informasjon for deg 
som kunne deg å komme i gang, 
enten du ønsker å bli kjent med 
nye venner eller ta litt bedre vare 
på helsen. 

God tur!

VISSTE DU AT?
➤ Det aldri er for sent å begynne! Kroppen  
 har omtrent like god effekt av fysisk aktivitet 
  og trening gjennom hele livet.  

Friluftsliv er en god kilde til aktivitet og helse, gjennom hele 
livet. En tur i ditt nærmiljø er nok, enten du går i parken, 
plukker bær i skogen, eller nyter utsikten ved havet.

Foto: Syda Productions / M
ostphotos

Foto: Skiforeningen
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➤	 All aktivitet er bedre enn  
 ingen aktivitet! Allerede  
 noen få minutters aktivitet  
 gir effekt – vær så fysisk aktiv 
  som evne og helsetilstand  
 tillater.

➤ Voksne bør være fysisk aktive 
  i minst 150 minutter hver  
 uke, og aktiviteten bør gjøre 
  deg lett andpusten. Er  
 aktiviteten av høy intensitet, 
  holder det med minst 75  
 minutter hver uke.

➤	 Aktiviteten kan deles opp  
 i flere økter ut over dagen og 
  uken. Du kan for eksempel  
 gå en halvtimes tur i raskt  

RÅD OM 
AKTIVITET

 tempo fem dager i uka,  
 eller du kan kombinere  
 kortere gåturer med hus- og 
  hagearbeid. Svømming,  
 sykling og skigåing er også  
 fine aktiviteter.

➤ Hvis du føler deg ustø eller  
 har nedsatt mobilitet, bør 
 du trene styrke og balanse. 
  Bruk staver eller annet å  
 støtte deg til når du er ute  
 på tur

➤ Voksne/eldre bruker i  
 gjennomsnitt 60 prosent av 
  sin våkne tid i ro. Beveg deg 
  litt, så ofte som mulig.

NYTTIG UTSTYR
➤ Gode og stødige sko, både til fottur og skitur. 

➤ Gåstaver er gode å støtte seg til. Når du går med staver,  
 bruker du også flere muskler.

➤ Brodder bør brukes når du går på glatt underlag. 

➤ Det finnes også rullatorer som egner seg til  
 utendørsbruk. 

Foto: Eivind H
augstad Kleiven/D
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Det er bra for kroppen å bevege på 
seg, og du må ikke trene hardt for å 
få bedre helse. Prøv heller å få inn litt 
lett regelmessig aktivitet der du kan.  

Friluftsliv er en god måte å være i 
bevegelse på der nærmiljøet, parken, 
skogen og havet er naturens egne 
treningssentre. Natur og friluftsliv er 
også godt for hodet og den mentale 
helsen.

Blodsirkulasjonen og pulsen 
øker allerede ved lett aktivitet 
og er bra for hjertet.

6/ GODT FOR HJERTET

Å gå på varierende underlag, 
som gress, grus og snø, er bra 
for musklene, balanse og  
koordinasjon. Variasjon i 
steg og muskelbruk kan bidra 
til å styrke leddbånd og gi 
færre belastningskader. 

9/ MINDRE SKADER

Fysisk aktivitet reduserer 
risikoen for å utvikle høyt 
blodtrykk og forebygger 
bl.a. blodpropp, hjerte- og 
karsykdommer, diabetes, 
demens og ulike former for 
kreft.

8/ FOREBYGGENDE

Regelmessig fysisk aktivitet 
har positiv effekt på  
fordøyelsen.

7/ FORDØYELSEN

FRILUFTSLIV  
OG HELSE 

Fysisk aktivitet gir overskudd 
og livskvalitet, og kan virke 
forbyggende mot depresjon og 
angst. Bare det å være i naturen 
er beroligende, gir mer energi og 
motvirker negative tanker.

1/ GODT FOR HODET

Fysisk aktivitet har positiv  
effekt på demens, hukommelse 
og andre kognitive funksjoner.  
Man lærer bedre og får økt  
konsentrasjon. 

2/ KOGNISJON OG   
 HUKOMMELSE

Fysisk aktivitet styrker  
immunforsvaret. 

4/ IMMUNFORSVARET

Sollys er den viktigste kilden 
til D-vitamin, som forebygger 
en rekke sykdommer. For lite 
D-vitamin kan gjøre en slapp 
og sliten, gi benskjørhet, 
smerter i skjelettet og svak 
muskulatur.

3/ D-VITAMIN

Frisk luft og fysisk aktivitet 
kan redusere stress, øke  
energinivået og gi bedre søvn.

5/ BEDRE SØVN

VISSTE DU AT?
➤ Du blir mindre stresset av å 
  være i naturen. 

➤ Fysisk aktive vinner i gjennom- 
 snitt åtte friske leveår med god 
  helse. Foto: W
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HVORDAN  
KOMME SEG UT?

VISSTE DU AT?
De fleste kommuner har 
tilrettelagte turstier i nærmiljøet. 
Stiene skal passe for alle uansett 
alder og fysisk form. Ta kontakt 
med din kommune, lokale 
friluftslivsorganisasjon eller 
frisklivsentral, for tips til ruter.

➤ En fast daglig gåtur. Turen trenger ikke å være lang,  
 det holder å gå en liten tur i eget nærområde. 

➤ Lag gjerne en avtale. Du kan melde deg inn i en gruppe, 
  eller oppsøke en arena hvor du treffer flere, da blir turen 
  lettere å gjennomføre.

➤ Gå eller sykle i stedet for å kjøre korte avstander.

➤ Ta med barnebarna. Gå en tur i parken sammen eller  
 ta dem med til nærmeste lekeplass. Dere trenger ikke  
 reise langt for å skape gode minner.

➤ Dra ut og plukk bær, sopp eller andre nyttevekster.  
 Høst av naturen samtidig som du holder deg frisk.

➤ Skiturer er en fin aktivitet der du bruker hele kroppen.  
 Føler du deg ustø, kan en spark, eller fottur med brodder 
 og staver, være et godt alternativ om vinteren.

Foto: Joe U
rrutia/N

orsk Friluftsliv
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CASE 

Foto: W
anda N

athalie N
ordstrøm

– Det er velvære å gå på tur. 
Det koster ingenting, og gir 
bare gevinst, sier Tordis. 

Siden hun og ektemannen Ivar 
ble sammen for nesten tjue år 
siden, har de gått på tur så godt 
som hver dag. 

Begge er opptatt av å ta vare 
på helsa, spesielt etter at de 
ble eldre. De merker at gå-
turene hjelper på appetitt og 
nattesøvn, og er godt for både 
kroppen og hodet.

– Det er noen dager jeg kan 
føle meg trøtt og sliten, men så 
tar jeg på meg skoene og går 
ut. Etter en stund føler jeg meg 
mye bedre. Det er noe med 
takhøyden ute, forteller Ivar. 

– Ja, man blir lettere til sinns, 
nikker Tordis. 

DRAR HVERANDRE UT
Turene trenger ikke å være 
lange, og ekteparet har et par 
faste ruter i nærområdet hvor 
de liker å gå. 

– Jeg kan gå den samme 
runden i parken, men den er 
aldri lik. Tar du deg tid til å 
kikke så er lyset forskjellig og 
årstidene forandrer seg. En 
kjent plass kan vise seg fra nye 
sider, sier Ivar. 

Deres beste tips til de som vil 
komme seg ut, er å gå på tur 
sammen med andre.

– Vi er jo så heldige at vi er to! 
Noen ganger har ikke den ene 
lyst til å gå, men blir med  
likevel. Hvis man er alene, er 
det nok lurt å lage en avtale 
med andre. Det er bestandig 
lettere når du har noen som 
drar deg ut, avslutter de. 
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LIVSKVALITET  
I NATUREN
➤ Gå på tur med en venn.  
 Å være sosial gjør oss både 
  tryggere og gladere. Hva  
 med å invitere naboen, eller  
 kanskje du kjenner noen som 
 har en hund du kan få låne? 

➤ Utnytt dagslyset  
 Med lange og mørke vintre  
 er det lett å kjenne seg nedfor, 
 da er ekstra viktig med frisk  
 luft. Ta en liten tur ut om  
 formiddagen, og ta gjerne  
 med deg kaffekoppen  
 og sitteunderlaget.

➤ Gå ut og observer naturen 
 Se hvordan årstidene endrer  
 seg og kjenn hvordan været  
 kjennes mot ansiktet. Å være 

 oppmerksom på omgivelsene 
  kan gi glede og en følelse av  
 tilstedeværelse.  

➤ Prøv en ny aktivitet 
 Ta opp noe du tidligere i  
 livet har hatt lyst til å lære,  
 eller gjøre. Det kan for  
 eksempel være soppsanking,  
 fuglekikking eller padling.  
 Det er mange organisasjoner  
 som kan hjelpe deg  
 (se baksiden).

➤ Bli frivillig 
 Det er mange som kan ha  
 glede av din tid og erfaring.  
 Å gjøre noe for andre føles  
 meningsfullt og gir økt  
 livskvalitet. Se hvor du kan 
  bidra på www.frivillig.no

VISSTE DU AT?
➤ Natur og grøntområder senker pulsen og 
  hjerterytmen.

➤ Man slapper bedre av når man er i  
 grønne omgivelser. 

Foto: Vibeke Brath/N
orsk Kennel Klub
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AKTIV I 100  
Er nærturgrupper for seniorer på 
dagtid. Turene er gratis og åpne 
for alle som ønsker å delta. Her 
får du nye venner, frisk luft og 
mosjon. Tilbudet er et samarbeid 
mellom Røde Kors og Den  
Norske Turistforening (DNT).

DNT SENIOR  
Over hele landet arrangerer 
seniorgrupper alt fra enkle turer i 
nærområdet til overnattingsturer 
på fjellet. Gruppene planlegger og 
leder egne turer på dugnad.

TURMARSJ  
er en form for aktivitet hvor man 
går arrangerte turer. Det er ingen 
konkurranse, tidtaking eller  
vinnere, bare muligheter for trim 
og sosialt samhold. Turmarsjene 
er arrangert av Norges Turmarsj-
forbund, og en rekke lokale  
turmarsjforeninger.  

HISTORIELAGENE  
Det finnes en rekke lokale historie-

lag som jobber med å fremme 
lokalhistorie. De arrangerer også 
turer til historiske steder, bygde-
vandringer og sosiale samlinger. 
Det er åpent for alle å bli medlem 
og delta. 

TURORIENTERING  
Dette er en glimrende aktivitet 
for deg som vil kombinere fysisk 
aktivitet med hjernetrim, ute i 
naturen. Det er flere vanskelig-
hetsgrader fra lette turer til litt 
mer kompliserte, så her er det noe 
for alle.

STOLPEJAKTEN  
Er et lavterskeltilbud, hvor du 
skal finne stolper plassert rundt i 
nærmiljøet. Dette er en fin måte å 
bli bedre kjent der du bor. Stolpe-
jakten er tilrettelagt for alle.  

Se baksiden for henvisning  
til flere organisasjoner og  
aktiviteter. 

Ønsker du å komme deg ut på tur er det mange som kan hjelpe 
deg. Her er en liten oversikt over organiserte aktiviteter du kan 
gjøre utendørs. Du kan også ta kontakt med din kommune, 
eller med din lokale friskliv- eller frivilligsentral, for  
informasjon om hvilke tilbud som finnes der du bor.

KOM I GANG

Foto: Eivind H
augstad Kleven/D

N
T

VISSTE DU AT? 
➤ Friluftsliv og fysisk aktivitet  
 sammen med andre er en viktig  
 sosial møteplass i hverdagen for 
  mange og bidrar til mer trivsel.
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Opplysninger i brosjyren er hentet fra helsenorge.no,  
helsedirektoratet.no og norskfriluftsliv.no

PRODUSERT  
MED STØTTE FRA 

Foto: N
orges O

rienteringsforbund
D

esign: Studio Løvetann

GOD TUR!
Ønsker du mer informasjon og inspirasjon? 
På www.friluftslivforseniorer.no finner  
du oversikt over forskjellige organiserte 
uteaktiviteter, samt tips og fakta om  
friluftsliv og fysisk aktivitet. 
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Vår bydel og områdene i nærheten har mange flotte turmål:  

 EKEBERGSLETTA: På dette området finner du turstier og turveier hele året, 
Skulpturparken, EKT senteret, idrettsarenaer og skiløyper om vinteren. 

 HVERVENBUKTA: En rundtur mellom Hvervenbukta og Fiskvollbukta er lett å gå 
og gir nydelig utsikt over fjorden. 

 LJANSELVA: Langs elvedraget går det stier og turveier som du kan følge fra 
vegetasjon. 

 NØKLEVANN: Nydelig vandring på fine turveier. En avstikker til Mariholtet er også 
flott for den som vil ha en lenger tur. 

 NORDSTRAND GATELANGS: Har du besøkt Vikingveien, Heiasvingen eller 
Bestemorstien? Eller kjenner du historien til Oberst Rode og Ole Moe? Våre gater 
har alle en historie og fortjener besøk av glade vandrere. Du finner historier om 
våre gater på… 

    Aktiviteter du kan være med på: 

 AKTIV i 100: Er nærturgrupper for seniorer på dagtid. Turene er gratis og åpne for 
alle som ønsker å delta. Arrangeres av Den Norske Turistforening (DNT) og Røde 
Kors. Kontakt: Kari Nordmann på 44 44 44 44 

 TURORIENTERING: Dette er en glimrende aktivitet for deg som vil kombinere 
fysisk aktivitet med hjernetrim, ute i naturen. Gå innom sportsbutikken for å 
kjøpe lokale kart. 

 TIRSDAGSTURER: Passer for deg som bor i nærheten av Oslomarka. Turene 
arrangeres av Skiforeningen og er svært populære. Når det er skiføre kan du velge 
mellom ski- eller gåtur. Kontakt: Ola Nordmann på 44 44 44 44 

 HISTORIELAGET: Historielaget inviterer til oppdagelsesturer hele året i 
kommunen, og hyggelige samlinger. Kontakt: Ola Nordmann på 44 44 44 44 

 TJUKKASGJENGEN: Glade vandringer rundt i bydelen hver tirsdag og torsdag hele 
året og hyggelig samvær på kroa etterpå. Oppmøte ved Postkontoret kl 18. 
Kontakt: Kari Nordmann på 44 44 44 44 
 

Vår bydel og områdene i nærheten har mange flotte turmål: 

 EKEBERGSLETTA: På dette området finner du turstier og turveier hele året, 
Skulpturparken, EKT senteret, idrettsarenaer og skiløyper om vinteren. 

 HVERVENBUKTA: En rundtur mellom Hvervenbukta og Fiskvollbukta er lett å gå 
og gir nydelig utsikt over fjorden. 

 LJANSELVA: Langs elvedraget går det stier og turveier som du kan følge fra fjorden 
til Sverige om du vil. Spennende område med kulturminner og frodig vegetasjon. 

 NØKLEVANN: Nydelig vandring på fine turveier. En avstikker til Mariholtet er også 
flott for den som vil ha en lenger tur. 

 NORDSTRAND GATELANGS: Har du besøkt Vikingveien, Heiasvingen eller 
Bestemorstien? Eller kjenner du historien til Oberst Rode og Ole Moe? Våre gater 
har alle en historie og fortjener besøk av glade vandrere. Du finner historier om 
våre gater på……. 

    Aktiviteter du kan være med på: 

 AKTIV i 100: Er nærturgrupper for seniorer på dagtid. Turene er gratis og åpne for 
alle som ønsker å delta. Arrangeres av Den Norske Turistforening (DNT) og Røde 
Kors. Kontakt: Kari Nordmann på 44 44 44 44 

 TURORIENTERING: Dette er en glimrende aktivitet for deg som vil kombinere 
fysisk aktivitet med hjernetrim, ute i naturen. Gå innom sportsbutikken for å kjøpe 
lokale kart. 

 TIRSDAGSTURER: Passer for deg som bor i nærheten av Oslomarka. Turene 
arrangeres av Skiforeningen og er svært populære. Når det er skiføre kan du velge 
mellom ski- eller gåtur. Kontakt: Ola Nordmann på 44 44 44 44 

 HISTORIELAGET: Historielaget inviterer til oppdagelsesturer hele året i 
kommunen, og hyggelige samlinger. Kontakt: Ola Nordmann på 44 44 44 44 

 TJUKKASGJENGEN: Glade vandringer rundt i bydelen hver tirsdag og torsdag hele 
året og hyggelig samvær på kroa etterpå. Oppmøte ved Postkontoret kl 18. Ta 
kontakt med Kari Nordmann på 44 44 44 44 
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Postadresse: Besøksadresse:    
Pb. 6714 St. Olavs pl. 
0130 Oslo 

Torggata 15 pf@pensjonistforbundet.no 
www.pensjonistforbundet.no 

Telefon: 22 34 87 70 
Faks: 22 34 87 83 

Bankgiro: 9001.05.50202 
Org.nr.: 970 323 910 

Er ditt eldreråd engasjert som brukerrepresentant i 
kommunens arbeid med velferdsteknologi? 
 
Innen 2020 skal alle kommuner i Norge ha startet arbeidet med å innføre 
velferdsteknologi som en del av det ordinære tjenestetilbudet. Velferdsteknologi er 
svært viktig for eldres muligheter til trygghet, mestring og en aktiv hverdag. 
Velferdsteknologi redder liv.  
 
Pensjonistforbundet er svært opptatt av at det kommunale velferdsteknologitilbudet 
skal involvere brukerrepresentanter i alle ledd. Både den delen av virksomheten som 
retter seg mot den enkelte bruker og i utviklingen, innføringen og driften av 
velferdsteknologi som en tjeneste. 
 
Pensjonistforbundet ønsker derfor å få en tilbakemelding fra eldrerådet i din kommune, 
ved eldrerådets leder, om dere er involvert i kommunens arbeid med velferdsteknologi.  
 
Kjenner dere til om det er andre brukere, organisasjoner eller 
velferdsteknologiambassadører som er involvert i arbeidet med velferdsteknologi i 
kommunen, vil vi også gjerne ha beskjed om det. 
 
Svar kan sendes på epost til prosjektleder velferdsteknologi i Pensjonistforbundet, 
Tone Bye, tone.bye@pensjonistforbundet.no - med navn på brukerrepresentanten i 
deres kommune.  
Dersom eldrerådet ikke har en brukerrepresentant som er involvert i kommunens 
arbeid med velferdsteknologi, vil vi gjerne vite hvorfor.      
 
 
                                                                                
Med vennlig hilsen 
Tone Bye 
Prosjektleder  
Pensjonistforbundet                                 
 

Til eldrerådet i din kommune 07.01.2020 

31

mailto:tone.bye@pensjonistforbundet.no


Fra: Tone Bye (Tone.Bye@pensjonistforbundet.no)
Sendt: 08.01.2020 08:25:57
Til: sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@halden.kommune.no; post@moss.kommune.no;
postmottak@sarpsborg.com; postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no;
post@aremark.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; postmottak@trogstad.kommune.no;
post@spydeberg.kommune.no; postmottak@askim.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no;
postmottak@rade.kommune.no; postmottak@rygge.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no;
post@hobol.kommune.no; postmottak@akershus-fk.no; post@vestby.kommune.no; postmottak@ski.kommune.no;
post@as.kommune.no; postmottak@frogn.kommune.no; post@nesodden.kommune.no;
postmottak@oppegard.kommune.no; post@baerum.kommune.no; post@asker.kommune.no; postmottak@aurskog-
holand.kommune.no; postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no;
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no;
skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no; postmottak@nittedal.kommune.no;
postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no;
post@eidsvoll.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no;
postmottak@oslo.kommune.no; postmottak@hedmark.org; postmottak@kongsvinger.kommune.no;
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; post@loten.kommune.no;
post@stange.kommune.no; postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no;
postmottak@eidskog.kommune.no; post@grue.kommune.no; post@asnes.kommune.no; postmottak@vaaler-
he.kommune.no; postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no;
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no;
postmottak@engerdal.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no;
postmottak@alvdal.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no;
postmottak@oppland.org; postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@gjovik.kommune.no;
postmottak@dovre.kommune.no; postmottak@lesja.kommune.no; post@skjaak.kommune.no;
post@lom.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; post@nord-fron.kommune.no;
postmottak@sel.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; post@ringebu.kommune.no;
postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no;
post@vestre-toten.kommune.no; postmottak@jevnaker.kommune.no; post@lunner.kommune.no;
postmottak@gran.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no;
postmottak@sor-aurdal.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no;
post@vestre-slidre.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; post@vang.kommune.no; postmottak@bfk.no;
kommunepost@drmk.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@ringerike.kommune.no;
postmottak@hole.kommune.no; postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no;
postmottak@gol.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no; postmottak@aal.kommune.no;
postmottak@hol.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no;
post@modum.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; post@nedre-eiker.kommune.no;
postmottak@lier.kommune.no; postmottak@royken.kommune.no; postmottak@hurum.kommune.no;
postmottak@flesberg.kommune.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@nore-og-uvdal.kommune.no;
firmapost@vfk.no; postmottak@horten.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no;
postmottak@tonsberg.kommune.no; postmottak@sandefjord.kommune.no; post@larvik.kommune.no;
postmottak@svelvik.kommune.no; postmottak@sande-ve.kommune.no; postmottak@hof.kommune.no;
postmottak@re.kommune.no; postmottak@andebu.kommune.no; postmottak@stokke.kommune.no;
postmottak@notteroy.kommune.no; post@tjome.kommune.no; post@lardal.kommune.no; post@t-fk.no;
postmottak@porsgrunn.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no;
post@siljan.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; post@kragero.kommune.no;
postmottak@drangedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; postmottak@bo.kommune.no;
postmottak@sauherad.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; postmottak@hjartdal.kommune.no;
post@seljord.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no; info@nissedal.kommune.no;
postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no;
postmottak@austagderfk.no; post@risor.kommune.no; postmottak@grimstad.kommune.no;
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postmottak@arendal.kommune.no; post@gjerstad.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no;
postmottak@tvedestrand.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no;
postmottak@birkenes.kommune.no; post@amli.kommune.no; postmottak@iveland.kommune.no; post@e-
h.kommune.no; post@bygland.kommune.no; post@valle.kommune.no; postmottak@bykle.kommune.no;
postmottak@vaf.no; postmottak@kristiansand.kommune.no; fellespost@mandal.kommune.no;
post@farsund.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no;
postmottak@songdalen.kommune.no; postmottak@sogne.kommune.no; service@marnardal.kommune.no;
post@aseral.kommune.no; info@audnedal.kommune.no; postmottak@lindesnes.kommune.no;
post@lyngdal.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no;
post@sirdal.kommune.no; post@eigersund.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no;
postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no;
postmottak@lund.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no; post@ha.kommune.no;
postmottak@klepp.kommune.no; post@time.kommune.no; postmottak@gjesdal.kommune.no;
epost@sola.kommune.no; post@randaberg.kommune.no; post@forsand.kommune.no;
postmottak@strand.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; postmottak@suldal.kommune.no;
post@sauda.kommune.no; post@finnoy.kommune.no; post@rennesoy.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no;
post@bokn.kommune.no; post@tysver.kommune.no; post@karmoy.kommune.no; post@utsira.kommune.no;
postmottak@vindafjord.kommune.no; hfk@hfk.no; postmottak@bergen.kommune.no; post@etne.kommune.no;
postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; post@stord.kommune.no;
fitjar@fitjar.kommune.no; fsk@tysnes.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no; post@jondal.kommune.no;
epost@odda.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
post@ulvik.kommune.no; postmottak@granvin.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no;
postkasse@fusa.kommune.no; postmottak@samnanger.kommune.no; postmottak@os-ho.kommune.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; postmottak@fjell.kommune.no;
postmottak@askoy.kommune.no; post@vaksdal.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no;
post@osteroy.kommune.no; postmottak@meland.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no;
postmottak@radoy.kommune.no; postmottak@lindas.kommune.no; post@austrheim.kommune.no;
postmottak@fedje.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; postmottak.sentraladm@sfj.no;
postmottak@flora.kommune.no; postmottak@gulen.kommune.no; post@solund.kommune.no;
postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no;
postmottak@balestrand.kommune.no; postmottak@leikanger.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no;
post@aurland.kommune.no; post@laerdal.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no;
postmottak@luster.kommune.no; postmottak@askvoll.kommune.no; post@fjaler.kommune.no;
postmottak@gaular.kommune.no; postmottak@jolster.kommune.no; postmottak@forde.kommune.no;
postmottak@naustdal.kommune.no; post@bremanger.kommune.no; post@vagsoy.kommune.no;
post@selje.kommune.no; post@eid.kommune.no; post@hornindal.kommune.no; post@gloppen.kommune.no;
postmottak@stryn.kommune.no; post@mrfylke.no; postmottak@molde.kommune.no;
postmottak@alesund.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no; postmottak@vanylven.kommune.no;
sande.kommune@sande-mr.kommune.no; postmottak@heroy.kommune.no; postmottak@ulstein.kommune.no;
postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no;
post@orskog.kommune.no; post@norddal.kommune.no; post@stranda.kommune.no;
postmottak@stordal.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no; postmottak@skodje.kommune.no;
post@sula.kommune.no; post@giske.kommune.no; postmottak@haram.kommune.no;
postmottak@vestnes.kommune.no; post@rauma.kommune.no; postmottak@nesset.kommune.no;
postmottak@midsund.kommune.no; post@sandoy.kommune.no; post@aukra.kommune.no;
postmottak@frana.kommune.no; postmottak@eide.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
post@gjemnes.kommune.no; postmottak@tingvoll.kommune.no; post@sunndal.kommune.no;
post@surnadal.kommune.no; post@rindal.kommune.no; post@halsa.kommune.no;
postmottak@smola.kommune.no; postmottak@aure.kommune.no; postmottak@stfk.no;
postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@hemne.kommune.no; postmottak@snillfjord.kommune.no;
postmottak@hitra.kommune.no; postmottak@froya.kommune.no; postmottak@orland.kommune.no;
postmottak@agdenes.kommune.no; postmottak@rissa.kommune.no; postmottak@bjugn.kommune.no;
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postmottak@afjord.kommune.no; post@roan.kommune.no; postmottak@osen.kommune.no;
post@oppdal.kommune.no; postmottak@rennebu.kommune.no; postmottak@meldal.kommune.no;
postmottak@orkdal.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no;
postmottak@klabu.kommune.no; postmottak@malvik.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no;
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@ntfk.no; postmottak@steinkjer.kommune.no;
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no;
postmottak@frosta.kommune.no; post@leksvik.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; postkasse@verran.kommune.no; postmottak@namdalseid.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@lierne.kommune.no; postmottak@royrvik.kommune.no;
postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no;
postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@fosnes.kommune.no; postmottak@flatanger.kommune.no;
vikna@vikna.kommune.no; postmottak@naroy.kommune.no; post@leka.kommune.no;
postmottak@inderoy.kommune.no; post@nfk.no; postmottak@bodo.kommune.no;
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@bindal.kommune.no; post@somna.kommune.no;
postmottak@bronnoy.kommune.no; postkasse@vega.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; post@heroy-
no.kommune.no; post@alstahaug.kommune.no; postmottak@leirfjord.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
post@grane.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; post@donna.kommune.no;
postmottak@nesna.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no;
postmottak@luroy.kommune.no; post@trana.kommune.no; postmottak@rodoy.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; post@beiarn.kommune.no;
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; post@sorfold.kommune.no;
postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@tysfjord.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no;
post@ballangen.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no;
postmottak@flakstad.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; post@boe.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no;
postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
postmottak@tromsfylke.no; postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
postmottak@kvafjord.kommune.no; post@skanland.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@sorreisa.kommune.no; Dyrøy
kommune postmottak; postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
postmottak@berg.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; postmottak@balsfjord.kommune.no;
postmottak@karlsoy.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; post@storfjord.kommune.no;
post@kafjord.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no;
postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@ffk.no; postmottak@vadso.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@alta.kommune.no;
postmottak@loppa.kommune.no; post@hasvik.kommune.no; servicekontoret@kvalsund.kommune.no;
postmottak@masoy.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no;
postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@lebesby.kommune.no; postmottak@gamvik.kommune.no;
postmottak@berlevag.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no; postmottak@nesseby.kommune.no;
postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no
Kopi: 

Emne: Til eldrerådet i din kommune
Vedlegg: Til eldrerådet i din kommune.docx
Til leder av eldrerådet
 
Innen 2020 skal alle kommuner i Norge ha startet arbeidet med å innføre velferdsteknologi som en del
av det ordinære tjenestetilbudet.  Pensjonistforbundet er svært opptatt av at det kommunale
velferdsteknologitilbudet skal involvere brukerrepresentanter i alle ledd. Pensjonistforbundet ønsker
derfor å få en tilbakemelding fra eldrerådet i din kommune, ved eldrerådets leder, om dere er involvert i
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kommunens arbeid med velferdsteknologi. Se vedlagt brev.
     
                                                                             
Med vennlig hilsen
Tone Bye
Prosjektleder 
Pensjonistforbundet                                
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Pasient- og brukerombudsordningen 

Pasient- og brukerombudets mandat følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. 

Ombudet skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet 

overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Ombudet skal også arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene. 

Staten skal sørge for at det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke. Pasient- og brukerombudene 

er administrativt tilknyttet Helsedirektoratet. Ombudene utøver sin faglige virksomhet selvstendig og 

uavhengig. 

Fra 1.1.2020 er ombudenes mandat utvidet til å gjelde den offentlige tannhelsetjenesten. 

 

Pasient- og brukerombudet i Troms 

Pasient- og brukerombudskontoret er lokalisert i Fylkeshuset i Tromsø.  
Kontoret har 4 ansatte: 
 
Kristin Jenssen, seniorrådgiver 
Hege Pedersen, seniorrådgiver 
Eli Åsgård, seniorrådgiver 
Odd Arvid Ryan, pasient- og brukerombud 

 

Troms 

Troms hadde per 31.12.2019 166 000 innbyggere fordelt på 24 kommuner.  

Spesialisthelsetjenestene i fylket dekkes fortrinnsvis av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN 

HF), som har avdelinger i Tromsø, Harstad og Narvik, samt i Longyearbyen. Helseforetaket har fire 

distriktspsykiatriske sentra. UNN HF er universitetssykehus og har i tillegg funksjon som lokalsykehus. 

Det er etablert distriktsmedisinske sentra i Nordreisa og Lenvik, med både kommunale helsetjenester 

og spesialisthelsetjenester. 
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FORORD 

Årsmeldingen formidler brukererfaringer, pasientopplevelser og utviklingstrekk i helse- og 

omsorgstjenesten som vi har merket oss gjennom året som har gått. Den skal tydeliggjøre svakheter 

og forbedringspotensial, men kan ikke leses som en generell tilstandsrapport. Vårt siktemål er at 

årsmeldingen kan bidra i arbeidet med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene og medvirke 

til at pasientenes og brukernes rettigheter blir ivaretatt. 

2019 var preget av ombudsordningens arbeid med å utvikle organisasjonen. Det er gjort endringer i 

pasient- og brukerrettighetsloven som berører ombudsordningen: For å styrke ordningen skal det 

tilsettes et ombud med koordinerende funksjon, blant annet for å bidra til felles faglig utvikling. Det 

er også bestemt at vårt mandat utvides til å gjelde den offentlige tannhelsetjenesten fra 1.1.2020. 

Den foreliggende årsmeldingen innledes med et sammendrag av hovedinntrykk og anbefalinger til 

forbedringstiltak. Deretter gir vi en en beskrivelse av generelle utviklingstrekk i tjenestene og en 

grundigere gjennomgang av enkelte problemstillinger. I tillegg presenterer vi nøkkeltall, med 

kommentarer. Avslutningsvis følger en oversikt over vår utadrettede virksomhet i 2019. 

Landets Pasient- og brukerombud leverer felles årsmelding med et nasjonalt persepktiv. Felles 
årsmelding for 2019 og årsmeldinger fra de fylkesvise kontorene finner du her: 
https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/arsrapporter. 
 
 
 

Tromsø, 28. februar 2020 

 
Odd Arvid Ryan 

pasient- og brukerombud i Troms 
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1. SAMMENDRAG 
 

 

 

 

 

 

Kommunene får stadig større ansvar for pasienter med komplekse behov for helsehjelp. Dette er en 

politisk ønsket utvikling som også medfører at deler av spesialisthelsetjenesten bygges ned. 

Samhandlingen mellom den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten, 

med økt utskrivningstakt, inngår i disse prosessene. På områder som rehabilitering er tilbudet i 

spesialisthelsetjenesten tatt ned i betydelig grad. Det er kommunene som skal imøtekomme 

befolkningens behov. "Velferdsstaten" er erstattet av "velferdskommuner" på mange områder.  

Kommunene må med andre ord prioriteres. Ikke bare får kommunene et større ansvar for helse- og 

omsorgstjenesten, men de konkurrerer også med andre - blant annet spesialisthelsetjenesten - om 

arbeidskraften. Spesialiseringskravene, og konkurransemomentet, kan for eksempel bli tydeliggjort 

gjennom kommunenes plikt til å ha tilbud om psykolog fra 2020. Samtidig ser vi at kommunene 

innleder samarbeid seg imellom for å sikre nødvendig kompetanse og et mer helhetlig fagmiljø. 

Kommunene gjør også tilpasninger for å styrke fastlegeordningen, som er under press. Med andre 

ord skjer det endringer i kommunene for å møte nye – og gamle - utfordringer. 

Vi har registrert at trenden som har pågått de siste årene i kommunene, med dreining fra tilbud om 

tjenester i institusjon til hjembaserte tjenester, fortsetter. I den forbindelse må ikke kommunene 

glemme at de skal ha et fleksibelt og variert tilbud til innbyggerne. Prioriteringen av hjembaserte 

tjenester til pasienter og brukere med et omfattende hjelpebehov stiller dessuten store krav til 

kvalitet, stabilitet og forutsigbarhet i tjenesteutøvelsen. Vi registrerer at noen pasienter og brukere 

ikke har et hjem å motta tjenester i. Mange av dem som trenger psykiske helsetjenester i 

kommunene er helt avhengige av tilrettelagt bolig for at det øvrige tjenestetilbudet skal fungere. 

Det er viktig at pasienter, brukere og pårørende ivaretas i forbindelse med endringer som skjer i 

helse- og omsorgstjenesten. Det blir de ikke alltid. Samhandlingsreformen skal for eksempel bidra til 

at pasienter opplever bedre samhandling mellom sektorene og gode overganger. Ikke alle pasienter 

opplever gode overganger, og det er mange avvik. Det er en ledelsesutfordring at man ikke får løst 

samhandlingsproblemer, og det gjelder både spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene. 

Pasienter og brukere skal være beskyttet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven. Klageretten 

skal være et sikkerhetsnett. Men klageretten er uten innhold hvis tjenestestedet og klageinstansen 

ikke behandler klagen i tråd med loven, eller når saksbehandlingstiden blir urimelig lang. Mange 

pasienter og brukere har erfart at klagen er blitt borte i systemet eller at behandlingstiden har tatt 

opptil to år. God og rask saksbehandling må være et prioritert område for alle aktuelle instanser. 

Når det gjelder UNN HF går de samme utfordringene og problemstillingene igjen på vesentlige 

områder. Gjengangerne er informasjon og medvirkning, kommunikasjon med pasienter og 

pårørende, oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av tjenestene. 

Vi har de siste fem årene hatt en jevn økning i antall henvendelser. I 2019 mottok vi for første 

gang mer enn 500 henvendelser (507, mot 463 i 2018)). Økningen omfattet både den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi så de mest markante økningene på 

områdene psykisk helsevern og helsetjenester i hjemmet. 

Nøkkeltall og tabeller, samt kommentarer, finnes under punkt 6 i denne meldingen. 
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2. ANBEFALINGER 
 

Kommunale helse- og omsorgstjenester: 

 Det må utpekes koordinator for pasienter og brukere med behov for komplekse, langvarige 

og koordinerte tjenester. 

 Det kommunale botilbudet til pasienter med psykiske lidelser og rusavhengighet må styrkes. 

Det må legges vekt på tilrettelagte boliger med døgnbemanning. 

 Kommunene bør utarbeide praktiske rutiner for å ivareta pårørendes informasjonsbehov. 

Pårørende er opptatt av god informasjon, medvirkning og avlastningsmuligheter. 

 Kommunene må sørge for at klager blir behandlet innen rimelig tid. 

 

Spesialisthelsetjenesten/UNN HF: 

 Kommunikasjon, medvirkning og informasjon må inngå som en sentral del av kvalitets- og 

forbedringsarbeidet ved UNN. 

 UNN HF må sørge for at kontaktlegeordning og koordinatorfunksjon blir iverksatt. 

 UNN HF må etablere effektive systemer for klagebehandling. 

 

Fra Pasient- og brukerombudenes felles årsmelding vil vi fremheve følgende: 

 Manglende samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten, med kostbare konsekvenser. 

 Tilbudet til psykisk syke og rusavhengige – gjør vi nok og gjør vi det riktige? 

 Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses. 

 

3. KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER – UTVIKLINGSTREKK OG 

UTFORDRINGER 
 

Utviklingstrekk 

Kommunene skal sørge for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som 

oppholder seg i kommunen, og forvalter et vidt spekter av tjenester for å dekke innbyggernes behov 

for tjenester. Kommunene får et stadig større ansvar for pasienter med omfattende og komplekse 

behov for helsehjelp. Dette ansvaret spenner vidt og omfatter pasienter med psykiske helseplager, 

somatisk sykdom, kognitiv svikt og fysiske funksjonsnedsettelser. Felles for pasientene er at de har 

behov for tjenester som krever høy kompetanse, i tillegg til at de trenger stabililtet og forutsigbarhet. 

Mange pasienter og brukere har et særlig behov for stabile og forutsigbare tjenester. Vi har 

ekempler på brukere med autisme eller lettere til moderat psykisk utviklingshemning som mottar 

tjenester i henhold til et rammevedtak. Denne type vedtak inneholder ikke klar informasjon om 

tidspunkter for når tjenesten skal gis. Pasienter og brukere kan ha et svingende hjelpebehov, og for 

noen kan det være en fordel med fleksible vedtak. Men for andre kan det opplveves usikkert og 

utrygt dersom de ikke har oversikt over tjenestetilbudet. Når vedtaket ikke gir brukeren 

holdepunkter er det avgjørende at tjenesteyterne gir god og fortløpende informasjon om når, hvor 

og hvordan tjenesten skal gis. Tjenestene bør også være organisert slik at tjenesteytere er 
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tilgjengelige for brukeren. I noen tilfeller må de også være oppsøkende. Taushet eller inaktivitet fra 

pasientens eller brukerens side kan være et faresignal. 

På bakgrunn av våre kommunemøter 2015-2019 kan vi slå fast at mange kommuner stadig strever 

med å få på plass koordinatorfunksjon og bruk av individuelle planer for å sikre et helhetlig tilbud til 

pasienter og brukere som trenger det. 

Et annet utviklingstrekk, som i første rekke gjelder Tromsø kommune, er at de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene kan fremstå som fragmenterte og diagnosebasert. Helse- og 

omsorgstjenesteloven er ikke diagnosebasert, og tjenestene skal ivareta pasienter og brukeres 

samlede behov for tjenester. Dette betyr at man må ha et bredt og helhetlig utgangspunkt ved 

vurderingen av hjelpebehov. Loven har også et sosialfaglig perspektiv. Tjenestene kan ikke 

organiseres slik at det blir skott mellom ulike tjenesteformer. 

Eksempelvis kan en person med psykisk utviklingshemning også ha behov for psykisk helsehjelp. 

Vedkommende kan i det daglige være ivaretatt av en miljøtjeneste ledet av vernepleier. Men dersom 

brukeren for eksempel trenger psykiske helsetjenester, må kommunen være i stand til å dekke også 

dette behovet. Vi har inntrykk av at det legges stor vekt på primærdiagnose ved vurderingen av 

hvilke tjenester som skal ytes. Resultatet kan bli at brukeren utelukkes fra en bestemt tjeneste som 

følge av diagnosen, og ikke hjelpebehovet. Vi vil følge denne problemstillingen fremover. 

 

Kommunemøter 
 
Våre årlige møter med ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten omfattet i 
2019 kommunene Skjervøy, Bardu, Gratangen og daværende Lenvik kommune. Gjennom 
dialogmøtene blir vi bedre kjent med helse- og omsorgstilbudet i den enkelte kommune. Vi får et 
innblikk i utfordringer som kommunene står overfor, men også kjennskap til gode løsninger og 
innsatsen som daglig legges ned i tjenestene. God kunnskap om situasjonen i kommunene gjør oss 
bedre i stand til å veilede pasienter og brukere i enkeltsaker. Vi når samtidig ut med viktig 
informasjon om pasient- og brukerrettigheter. 
 
 

Fokusområde 2019 – Psykiske helsetjenester i kommunene 
 
Psykiske helsetjenester i kommunene var felles fokusområde for landets pasient- og brukerombud i 

2019. Vi ønsket å belyse utfordringer som brukerne står overfor, og særlig følgende tema: 

 

 tilgangen til tjenestene 

 er omfanget av tjenestene i samsvar med brukerens behov? 

 hvor målrettede er de kommunale tjenestene? 

 samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten 

 

Vi innhentet informasjon gjennom direkte dialog med brukerorganisasjoner, kommuner og 

spesialisthelsetjenesten. I det følgende har vi gjort en oppsummering av noen av våre lokale 

erfaringer. En oppsummering av arbeidet som ble gjort med fokusområdet på landsbasis kan leses på 

www.pasientogbrukerombudet.no. 
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Samhandling og koordinering av tjenester 

 

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern) og den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er regulert i avtaler som gjelder innleggelse og utskrivning av pasienter. Dette 

tilsvarer samarbeidet som er etablert i somatikken. Videre er det nå iverksatt pakkeforløp for psykisk 

helse og rus. 

Fra brukersiden fikk vi høre at overgangene er sårbare. Det gjennomføres ikke alltid 

samarbeidsmøter hvor brukeren er til stede, med adgang til reell medvirkning. Brukere savner 

informasjon om hvilke tjenester de kan eller vil få etter at de er skrevet ut fra 

spesialisthelsetjenesten. 

Fra tjenestene har vi fått bekreftet at samarbeidet mellom sykehus og kommune kan variere fra sak 

til sak, blant annet når det gjelder samarbeidsmøter for å kartlegge brukerens situasjon før 

utskrivning. Det kan tenkes at slike møter noen ganger kan være unødvendige, men i så fall må 

brukeren ta del i beslutningen. Vi fikk ikke inntrykk av at det alltid er tilfellet. 

Mangel på koordinering mellom sektorer og innad i kommunene er en annen utfordring. De aktuelle 

brukerne har gjennomgående behov for koordinerte, helhetlige og forutsigbare tjenester. Disse 

behovene blir ikke ivaretatt for alle brukere, og noe av grunnen kan være at tjenestene ikke 

prioriterer lovbestemte virkemidler som koordinator og individuell plan. 

Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020 (IS 2734, 

Helsedirektoratet) fremhever følgende: "Forløpene skal legge til rette for gode individuelle 

behandlingsforløp gjennom bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode 

overganger". 

Vi trekker ikke absolutte konklusjoner fra vårt arbeid med fokusområdet, men vi kan per 2019 slå fast 

at ikke alle brukere opplever gode individuelle behandlingsforløp gjennom bedre samhandling 

mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. 

 

Mangel på tilrettelagt bolig 
 
Mangel på tilrettelagt bolig er et betydelig hinder for helhetlig og koordinert hjelp til personer med 
psykiske helseplager eller rusmiddelavhengighet. Dette er boliger som bygges for å sikre et trygt 
bomiljø som skjermer beboerne fra forhold som kan virke negativt inn på den psykiske helsen, og 
med tilpasset bemanning. Tilbudet om slike boliger varierer fra kommune til kommune.  
 
En tilpasset bolig for brukeren er som regel en forutsetning for at kommunen skal kunne gi gode og 
forsvarlige helse- og omsorgstjenester til ham eller henne. Dette ankerfestet er viktig for å skape 
trygghet og utvikling hos brukerne, men det er også nødvendig for at kommunen skal kunne 
planlegge og gjennomføre helse- og omsorgstjenester på en god og stabil måte. Mangel på egnet 
bolig kan dessuten få faglig og praktisk betydning når brukere skal skrives ut fra psykisk helsevern. 
Utskrivningsprosessen kan bli utsatt og overgangen fra sykehus til kommune blir dermed usikker for 
brukeren. I slike overgangsfaser er mange brukere spesielt sårbare. Resultatet kan bli dårligere helse 
for brukeren og unødvendige re-innleggelser. I verste fall blir brukeren et svingdørstilfelle. 
 
Under arbeidet med fokusområdet fikk vi blant annet innspill om boligproblematikken fra brukere, 
brukerorganisasjoner, ansatte i kommunene og i brev fra Brukerrådet på UNN. Det er grunn til å tro 
at problemet er særlig fremtredende i Tromsø kommune. Vi vil følge opp utfordringene på dette 
området. 
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Byråkrati til besvær 

Sykdom er i seg selv krevende, og når man i tillegg til må forholde seg til et omfattende helse- og 

velferdsbyråkrati, kan veien til et friskere liv både lang og kronglete. Brukere skal forholde seg til en 

rekke instanser på ulike nivå og sektorer, som NAV, tildelingskontor, miljøtjeneste, boligkontor, 

fastlege, vurderingsenhet og eventuelle behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan 

gjeldsproblemer og andre livsproblemer føre til at også andre offentlige instanser kommer inn i 

bildet. Mange brukere kan ha mellom 5 og 10 offentlige instanser å forholde seg til. 

Når vi ser at tjenestene heller ikke er godt koordinert og at få brukere har individuell plan, er det ikke 

rart at en del brukere opplever at de befinner seg i en tett byråkratisk jungel. Det skal møtes, søkes, 

ventes, møtes på nytt, søkes på nytt, ventes på nytt, eventuelt klages før man endelig – og kanskje – 

får et forsvarlig hjelpetilbud. Mange faller av på veien, eller "mellom stoler". En del brukere opplever 

at det ikke er noen som tar ansvar, med det resultat at de blir stående alene uten tilstrekkelige 

tjenester. 

Disse ulike etatene er hver for seg kapable til å levere gode tjenester. Men brukervennligheten må 

styrkes når to eller flere av dem skal samarbeide. Vi har sett ulike "en dør inn"- satsinger og forsøk på 

lovregulering av samarbeid. Effekten av disse er i beste fall varierende. Behovet for å gripe fatt i disse 

svakhetene er påtrengende. Det må tas et krafttak. Vi har dessverre ikke oppskriften, men vi vil 

fremheve en nødvendig ingrediens: Brukermedvirkning er vesentlig ved all planlegging og 

gjennomføring av tiltak for å styrke koordinering og samarbeid mellom tjenestene. 

Barn og unge   

Vi har i løpet av året som har gått fått informasjon og tilbakemeldinger fra flere ulike kilder som 

peker i samme retning: Forebyggede tiltak og tidlig intervensjon overfor barn og unge med psykiske 

plager og rusmiddelproblemer er et savn. Vårt inntrykk er at situasjonen for barnet eller ungdommen 

må utvikle seg i alvorlig retning før man får hjelp. Ungdommene mangler også et sted å gå til med 

sine problemer. For å si det slik: Instagram er ikke egnet til dette formålet. Endelig erfarer pårørende 

at de involveres i for liten grad. 

Våre kilder er møter i forbindelse med arbeidet med fokusområdet, våre kommunemøter og møter 

med spesialisthelsetjenesten, samt pårørende og brukerorganisasjoner. Også de unge selv har hatt 

en stemme, særlig gjennom Ungdomsrådet på UNN HF. 

Helsetjenester til barn og unge er vårt lokale fokusområde i 2020. 

 

Fastlegeordningen 

Pasient- og brukerombudene har siden 2014 anbefalt at fastlegeordningen må underlegges en 

omfattende evaluering. Det er gledelig at det i løpet av de siste to årene er iverksatt tiltak for å 

evaluere og styrke fastlegeordningen. Dette omfatter blant annet rekrutteringstiltak (ALIS) og 

etablering av arbeidsgruppe for kvalitet og innovasjon i allmennlegetjenesten. Videre fremla Helse- 

og omsorgsdepartementet en evaluering av fastlegeordningen i september 2019. Nødvendig arbeid 

gjenstår. Dette må ha både prioritet og fremdrift. 

Lokalt har henvendelser om fastleger stabilisert seg på omkring 60-65 saker per år. 

Fastlegeordningen er det største fagområdet. De fleste sakene er knyttet til byene Tromsø, Harstad 

og Finnsnes. Henvendelser om lav tilgjengelighet og rekrutteringsproblemer har forekommet også i 

2019, men vi ser samtidig positive tendenser. Generelt gjenspeiler sakene det mangfoldet som inngår 

i en fastleges praksis.  
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Vi har fått en del henvendelser om overføring av journal ved bytte av fastlege. Noen pasienter 

opplever mye plunder og heft når de ber om å få overført journalen til ny lege, og praksis ved 

legekontorene varierer. Pasientjournalen kan inneholde vesentlig informasjon om pasienten og 

dennes helsetilstand. Overføring av journal ved fastlegebytte kan dermed være helt avgjørende for 

pasientsikkerheten. Det er derfor viktig at fastlegekontor har effektive rutiner for utlevering eller 

overføring av journal dersom pasienten ber om det. Det er for øvrig pasienten som "eier" journalen 

og utlevering av denne skal skje vederlagsfritt. 

 

Kommunale helsetjenester i hjemmet – En ny spesialisthelsetjeneste?  

Vi hadde en klar økning i saker om kommunale helsetjenester i hjemmet, fra 19 i 2018 til 34 i 2019. I 

Tromsø kommune ble antall saker tredoblet, fra 5 til 15 saker. Denne utviklingen underbygger vårt 

inntrykk av at det skjer en dreining i organiseringen av tjenestene, ved at hjembaserte tjenester 

prioriteres fremfor tjenester som gis i institusjon. 

Problemstillingene i sakene er ofte knyttet til saksbehandling og forvaltning. Dette gjelder tildeling og 

omfang av tjenester, bortfall eller reduksjon av tjenester og manglende iverksettelse. I klagesaker har 

vi registrert at kommunene kan bruke lang tid på saksbehandlingen. Det kan være flere årsaker til at 

spørsmål om saksbehandling er så fremtredende. Noen av sakene er et utslag av at noen kommuner 

har gjort endringer i organiseringen av helse- og omsorgstjenestene. Dette har ført til endringer i 

omfang og type tjenester for pasienter og brukere. En annen konsekvens kan være at terskelen for å 

få tjenester er blitt høyere, noe som erfaringsmessig kan føre til flere klager.  

Vi merker oss at kommunene får et stadig større ansvar for ressurskrevende pasienter. Dette 

omfatter pasienter og brukere mellom 16-67 år med stort hjelpebehov og helseutfordringer, som 

fysiske funksjonsnedsettelser, nevrologiske lidelser og følger av hjerneslag. Helsetilstanden er gjerne 

kompleks og tjenestene krever dermed særlig kompetanse og kontinuitet. Her står kommunene 

overfor store utfordringer. Mange kommuner strever med å finne riktig nivå på hjelpen og ser ut til å 

prøve å løse dette fra sak til sak. Pasientene og brukerne er i en livssituasjon hvor de trenger ro, 

trygghet og forutsigbarhet, men opplever det motsatte når kommunen ikke finner stabile løsninger. 

For enkelte er dette en betydelig tilleggsbelastning, og mange befinner seg i siste del av livsfasen. 

Dette blir dermed også et spørsmål om verdighet.  

Kommunene må organisere tjenestene på en slik måte at de kan møte behovene til disse pasient- og 

brukergruppene. En praksis der hvert enkelte tilfelle løses fra sak til sak, slik vi ofte ser, bidrar ikke til 

å utvikle nødvendig kompetanse, fagmiljø og gode rutiner. 

Denne utviklingen er ikke tilfeldig, men er en ønsket ansvarsoverføring for pasienter som trenger 

relativt spesialiserte helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten til det kommunale helse- og 

omsorgsnivået. Det foreligger i liten grad nasjonale retningslinjer eller normer og krav til 

helsehjelpen som kommunene kan støtte seg på. Vi stiller derfor spørsmål ved om denne 

ansvarsoverføringen følges opp i tilstrekkelig grad av sentrale myndigheter.  

Dette fritar ikke kommunene for sitt ansvar. Men ser vi hen til hvordan spesialisthelsetjenesten følges 

opp, er det rimelig å etterlyse et større nasjonalt fokus på faglig utvikling, etablering av arenaer for 

deling av kunnskap og erfaring samt utvikling av nasjonale satsinger. 
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Sykehjem 

Vårt sakstilfang på dette området økte fra 23 saker i 2018 til 28 i 2019. Henvendelsene har et variert 

innhold og er relativt jevnt fordelt på kommunene. Vi har funnet grunn til å kommentere noen 

utviklingstrekk: 

Helse- og omsorgstjenestene til eldre pasienter og brukere må være fleksible 

Kommunene dreier i stadig større grad tilbudet til syke og pleietrengende eldre mot hjembaserte 

tjenester. Vi stiller oss bak siktemålet om at de som ønsker å bo hjemme så lenge de kan, får adgang 

til det. Men på lang sikt kan en slik prioritering føre til knapphet på institusjonsplasser. Både 

pasienter med behov for korte avlastnings- eller rehabiliteringsopphold og de som trenger 

langtidsopphold på sykehjem kan bli rammet. Vi finner grunn til å minne om at helse- og 

omsorgstjenester til eldre pasienter må være tilstrekkelig fleksible og at man derfor må unngå 

ensidige prioriteringer. 

Pårørendes informasjonsbehov 

Pårørende forteller ofte om problemer med informasjon og kommunikasjon med sykehjem. Dette 

gjelder informasjon om pasientens helsetilstand, den generelle oppfølgingen av pasienten og 

spørsmål om innsyn i pleieplaner og pasientjournal. Vi har merket oss at kommunikasjonsproblemer 

ofte oppstår som følge av at institusjonen ikke har lagt til rette for informasjonsutveksling med 

nærmeste pårørende. Mange sykehjem har ikke klare og gode rutiner for å håndtere dette. 

Vi mener at rutiner for å avklare hvem som er nærmeste pårørende, hvordan krav om journalinnsyn 

skal behandles, hvilken informasjon som kan gis, og hvordan den skal gis, kan bidra til at man unngår 

unødvendige og ressurskrevende konfliktsituasjoner. Vi anbefaler at alle sykehjem utarbeider 

praktiske og anvendelige rutiner for å ivareta pårørendes informasjonsbehov. 

Kan man takke nei til sykehjemsplass og fortsatt få helse- og omsorgstjenester hjemme? 

Vi har fått flere henvendelser fra pasienter med omfattende hjelpebehov som har fått tilbud om 

sykehjemsplass uten at de har søkt om det, og uten at de ønsker et slikt tilbud. Et sentralt spørsmål 

er om pasienten må takke ja. Eller med andre ord: Hva blir konsekvensen av å takke nei?  

- Kan kommunen sette som vilkår at en pasient må flytte fra eget hjem for å få nødvendig 

helsehjelp?  

- Har pasienten fortsatt rett til tjenester i hjemmet, eller kan kommunen nekte å gi slik 

helsehjelp hvis en person takker nei til sykehjemsplass?  

- Kan kommunen redusere tjenestetilbudet i hjemmet som følge av dette? 

I det følgende har vi forutsatt at pasienten er samtykkekompetent.  

Utgangspunktet er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke. Pasient og bruker som 

oppfyller lovens vilkår har rett til "nødvendige helse- og omsorgstjenester" med en forsvarlig 

standard fra kommunen. Kommunen har en tilsvarende plikt til å tilby nødvendige og forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere. At kommunen har en plikt til å yte forsvarlige 

tjenester innebærer at det finnes et minstenivå en kommune ikke kan gå under. En individuell 

vurdering av behov skal ligge til grunn for utmåling av tjenester.  

Sykehjemsplass er et gode det er knapphet på, og langt fra alle som ønsker det får tilbud om plass. I 

noen tilfeller tilbyr kommuner sykehjemsplass til pasienter som oppfyller vilkårene uten at pasienten 

har søkt om slik plass. Kommunen kan som utgangspunkt velge på hvilken måte helsehjelpen skal gis, 

men pasienten kan takke nei til sykehjemsplass.  
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Dersom pasienten takker nei til sykehjemsplass må kommunen likevel yte de tjenestene som 

pasienten har behov for, og som kan gis på en forsvarlig måte der han eller hun bor. Kommunen kan 

ikke sette som vilkår at pasienten må flytte på sykehjem for å få nødvendig helsehjelp. En reduksjon 

eller avvikling av et nødvendig tjenestetilbud i hjemmet fordi pasienten motsetter seg innleggelse i 

sykehjem vil som regel være i strid med loven. Hvis pasienten ikke får forsvarlig oppfølging eller blir 

helt uten tjenester vil det ikke være i tråd med lovens forsvarlighetskrav. Og i praksis vil det kunne 

bety at personen blir tvunget til å ta imot en sykehjemsplass. Det er ikke tillatt. 

Oppsummert betyr dette at hvis en samtykkekompetent pasient eller bruker motsetter seg å flytte 

på sykehjem eller annen bolig for å motta nødvendige tjenester der, vil kommunen fortsatt være 

forpliktet til å yte nødvendige og forsvarlige tjenester til vedkommende. Hvilke tjenester en person 

har rett til hvis vedkommende velger å bli boende hjemme, vil avhenge av pasientens individuelle 

behov og hva som er mulig å yte i den aktuelle situasjonen. 

 

Norsk pasientskadeerstatning – Kommunale helse- og omsorgstjenester 

Pasient- og brukerombudet gir bistand i pasientskadesaker. I 2019 ble 1 søknad rettet mot 

kommunehelsetjensten oversendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) via vårt kontor. I tillegg har 

vi gitt råd og veiledning om erstatningsordningen i flere saker. 

I følge tall fra NPE ble det registrert 60 nye saker i 2019 med primærhelsetjenester i Troms og 

Finnmark som behandlingssted. (NPE har ikke lenger separate tall for henholdsvis Troms og 

Finnmark). De fleste sakene er rettet mot fastleger og kommunal legevakt. Det ble gitt medhold i 12 

saker. Samlet erstatningsutbetaling for 2019 var på kr 8 546 878. (Disse tallene kan ikke uten videre 

sammenlignes, da sakene som regel ikke er ferdigbehandlet samme år som de ble mottatt hos NPE). 

 

4. SPESIALISTHELSETJENESTEN – UTVIKLINGSTREKK OG 

UTFORDRINGER 
 

Utviklingstrekk 

Sakene på dette området gjelder i alle hovedsak UNN HF. Vår tilbakemelding bygger på en 

oppsummering av pasienterfaringer hvor resultatet av helsetjenestene ikke samsvarte med det 

pasienten, pårørende eller helseforetaket selv hadde forventet. Noen av hendelsene har i første 

rekke ført til misforståelser, utrygghet eller mindre alvorlige forsinkelser, mens andre har fått et 

svært alvorlig utfall. Uavhengig av alvorlighetsgraden finnes det fellestrekk ved mangelen, feilen eller 

svikten som førte til den uønskede hendelsen. 

De overordnede fellestrekkene er knyttet til informasjon og medvirkning, kommunikasjon med 

pasienter og pårørende, oppfølging av pasienter, samarbeid mellom avdelinger og koordinering av 

tjenestene. , var fremtredende ved UNN HF også i 2019. 

Det er viktig å ha systemer som fanger opp mer enn de alvorligste hendelsene hvis man skal danne 

seg et grundig og helhetlig bilde av kvaliteten på den medisinske praksisen ved et helseforetak. 

Hendelser som regnes for å være mindre relevante i kvalitets- og forbedringsarbeid kan inneholde 

viktig informasjon med tanke på læring og utvikling. Ikke minst kan man fange opp grunnen til at det 

ikke gikk helt galt i nettopp de sakene. Forhold som gjør pasientene utrygge og frustrerte må uansett 
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følges opp. Usikkerhet og skuffelse hos pasientene kan føre til unødvendige konflikter og klager, noe 

verken UNN HF eller pasientene er tjent med. 

Det er relativt stabilt høye tall for andel av pasientskader ved norske sykehus. For 2018 ble det 

registrert en andel med 11,9 %. Det er grunn til å stille spørsmål ved om pasientene trygges gjennom 

det pasientsikkerhetsarbeidet som gjennomføres. 

Vi finner at UNN HF ikke alltid fremstår som én virksomhet med felles praksis og rutiner. Satt på 

spissen kan det være helt tilfeldig om og hvordan en avdeling forholder seg til en rutine eller et 

system. Kan en utfordring ved pasientsikkerhetsarbeidet være at man ikke når ut til alle avdelinger 

med informasjon om hvilken praksis som skal gjelde og hvilke rutiner og systemer som skal følges? 

 

Manglende samarbeid og kommunikasjon. Behandlingsforløp som ikke følger 

planen 

Sentrale pasientrettigheter og krav til faglig forsvarlighet blir ikke ivaretatt i alle behandlingsforløp 

ved UNN HF. Dette kan omfatte hele forløpet, fra undersøkelse og utredning til behandlingstiltak og 

utskrivning. Problemet kommer til syne i flere avdelinger ved UNN. 

Utfordringene kan inndeles slik: 

 Oppfølging og koordinering av pasientforløp, herunder forsinkelser og forglemmelser 

 Internt samarbeid, intern kommunikasjon 

 Informasjon til pasienter og pårørende 

 Variasjoner mellom avdelinger med hensyn til praksis og rutiner 

Behandlingsforløp som ikke følger planen omfatter saker hvor det oppstår forsinkelser blant annet på 

grunn av uteblitte innkallinger, frister og planer som ikke blir overholdt, lang ventetid på prøvesvar 

og nødvendig utstyr som ikke er tilgjengelig. Konsekvensene er i verste fall dårligere prognose for 

pasienten og blant annet utsettelser og bortkastede konsultasjoner.  

Pasienter som er i et lengre behandlingsforløp med flere avdelinger involvert, opplever manglende 

kontinuitet, mangel på helhet og plan i forløpet, svikt i informasjonsutveksling mellom helsepersonell 

eller i journalføringen. Samarbeid og koordinering internt kan være mangelfull. Pasienter erfarer at 

overgangene blir uklare og at behandlingen fremstår som fragmentert. Det er uklare ansvarsforhold, 

og informasjonsflyt mellom avdelinger fungerer ikke alltid. Dette kan også føre til at informasjon til 

pasienter og pårørende ikke blir samlet og entydig. 

Dette utgjør betydelige risiko- og sårbarhetsfaktorer. I enkeltsaker har svikt, særlig på grunn av 

forsinket diagnostikk og behandling, fått fatale følger. I tillegg til at pasientsikkerheten blir utfordret, 

er dette også dårlig helseøkonomi. 

UNN HF benytter ikke i tilstrekkelig grad virkemidler som kontaktlege og koordinator for å styrke og 

sikre samhandlingen internt og kommunikasjonen med pasienter og pårørende. Vi vil ikke hevde at 

disse funksjonene løser alle problemer. Men de er etablert av en god grunn, og riktig brukt kan de 

redusere risiko for svikt. 
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Radiologisk avdeling på UNN – En kilde til alvorlige forsinkelser og 

unødvendige utsettelser 

Det er rapportert om kapasitetsutfordringer ved Radiologisk avdeling på UNN HF i flere år. Mangel på 

radiologer er blant hovedårsakene. Vi er kjent med at UNN HF og Helse Nord har nedlagt et arbeid 

for å løse dette, men de har ikke funnet gode eller varige løsninger. Dette er en nasjonal utfordring. 

Det er i beste fall uklart om spørsmålet er prioritert av sentrale myndigheter. 

Situasjonen er alvorlig. Tiden det tar før prøver blir tolket og beskrevet er i noen tilfeller uholdbar 

lang. Restansene er betydelige, og i dette etterslepet kan det finnes pasienter med alvorlig sykdom 

som risikerer forsinket diagnose og behandling. Den pressede situasjonen medfører stor risiko for 

feiltolkninger og mangelfulle beskrivelser. I noen tilfeller er konsekvensene fatale.  

Radiologi og billeddiagnostikk er en klinisk-medisinsk tjeneste som andre deler av helsetjenesten er 

helt avhengige av. Mangler på dette området får konsekvenser for behandlingsforløp på andre 

fagområder, som kreftbehandling, gastro- og nevrokirurgi og ortopedisk behandling.  

Når det gjelder årsaksforhold og konsekvenser, illustrerer nedenstående flytskjema våre erfaringer 

på en god måte. Skjemaet er hentet fra læringsnotat fra den tidligere Meldeordningen som ble 

forvaltet av Kunnskapssenteret. 

 

 

Kilde: Læringsnotat fra Meldeordningen, Radiologi og billeddiagnostikk (Helsedirektoratet 2017, IS-2594). 

 

Psykisk helsevern 

Vi mottok til sammen 52 saker om psykisk helsevern. Dette en klar økning i forhold til snittet siste 5 

år, som har ligget omkring 30 saker. Utviklingen vil vise om dette skyldes tilfeldige variasjoner. Saker 

om psykisk helsevern utgjør 23% av det totale antallet saker som ble rettet mot UNN HF. 

Bakgrunnen for at pasienter og pårørende kontakter oss er relativt variert. Mange saker gjelder 

imidlertid informasjon og kommunikasjon. Vi mottar henvendelser som tyder på at det er 

underskudd på informasjon blant pasienter om diagnose, medisinering, klageregler og om retting av 

journalopplysninger. 

Vi viser for øvrig til omtalen over om vårt arbeid med felles fokusområde 2019 - psykiske 

helsetjenester i kommunene. 
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Eldre pasienter 

I løpet av 2019 mottok vi en del saker om feildiagnostisering av eldre pasienter. Dette er pasienter 
som ofte ikke klarer å formidle sine plager. Vårt inntrykk er at diagnostiseringen ikke alltid er grundig 
nok og at man dermed feiltolker symptomer. Pasientene det er tale om kan være krevende med 
tanke på diagnostikk, men nettopp derfor bør god medisinsk praksis innebære at man ikke slår seg til 
ro med et førsteinntrykk. 
 
Sykdom som har skjult seg bak det man har antatt å være tilstander som angst, depresjon og kognitiv 
svikt har blant annet vist seg å være hjerneblødning, tarmkreft og hoftebrudd. Med andre ord kan 
smerteplager, fortvilelse og sløvhet skyldes alvorlig somatisk sykdom, men samtidig skjule den.  
 
Disse pasienterfaringene kan tyde på at helsetjenesten ikke er tilpasset multisyke eldre. Gjeldende 
arbeidsmåte bygger mye på at fokus rettes mot enkeltdiagnoser. Manglende samarbeid mellom 
avdelinger kan i tillegg svekke muligheten for helhetlig undersøkelse og behandling. Det kan ikke 
gjentas ofte nok at helsepersonell må se hele pasienten. Dette gjelder ikke minst eldre pasienter. 
 

Klagebehandling ved UNN 

Pasienters klagerett er lovfestet og følger av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. 

UNN HF gir informasjon om klageretten i pasientbrev om tildeling av helsehjelp og på sin 

hjemmeside. Det er utarbeidet rutiner for behandling av klagesaker ved helseforetaket. Samtidig 

registrerer vi at UNN ikke behandler klager i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven. Klager blir 

ikke besvart innen rimelig tid, klager blir ikke videresendt til klageinstansen (Fylkesmannen) i henhold 

til loven, og av og til forsvinner klager i "systemet". 

Pasienters rett til å klage er en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti. Helseforetak kan gjøre små og 

store feil. Det er viktig at pasienter som mener at de er utsatt for feil eller rettighetsbrudd får prøvd 

sin klage. De fleste klager inneholder tilbakemeldinger til helsetjenesten om forhold som ikke 

fungerer godt, eller om praktiske spørsmål hvor helseforetaket kan legge forholdene bedre til rette 

for pasientene. Når det svikter i klagebehandlingen, svikter man ikke bare pasientene. Klager er 

tilbakemeldinger fra pasienter som kan komme til nytte i helseforetakets kvalitets- og 

forbedringsarbeid. 

Det vesentlige poenget er imidlertid at klagene blir behandlet på korrekt måte, slik at pasienten får 

avklart sin rett til helsehjelp. Vi erfarer at det er stor variasjon i praksis og kvalitet på 

klagebehandlingen ved UNN. Det er alvorlig at mange klager ikke blir ikke behandlet eller fulgt opp i 

samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven. 

 
 

Manglende svar fra UNN på skriftlige henvendelser 

Flere pasienter og pårørende har henvendt seg til oss og gitt uttrykk for sin frustrasjon over at de ikke 

får svar på skriftlige henvendelser til UNN. Dette gjelder blant annet henvendelser om planlagt 

utredning eller behandling.  

Hva kan man forvente av sykehuset? Helseforetakenes virksomhet reguleres av Helseforetaksloven, 

som i § 5 første ledd slår fast at forvaltningsloven gjelder for helseforetakene. Det følger av både 

loven og god forvaltningsskikk at offentlige virksomheter har et ansvar for å svare på henvendelser 

og at brev skal besvares "uten ugrunnet opphold", jf. forvaltningsloven § 11 a. Forvaltningsloven 
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inneholder ikke regler som setter konkrete frister for saksbehandlingen. Justisdepartementet har i 

rundskriv lagt til grunn at foreløpig svar bør gis dersom en "forholdsvis kurant henvendelse" ikke kan 

besvares innen 14 dager. Forvaltningsloven stiller også krav til hva som er akseptable årsaker til 

opphold i saksbehandlingen, og det skal gis et foreløpig svar med begrunnelse for hvorfor 

henvendelsen ikke kan besvares tidligere. 

I noen tilfeller har Pasient- og brukerombudet sendt brev til UNN på vegne av pasienter som ikke har 

fått svar, og da har virksomheten besvart henvendelsene.  

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta rettssikkerheten til pasienter og brukere 

overfor helsetjenesten og har en rett til få opplysninger når vi henvender oss til helse- og 

omsorgstjenesten. Det er et rettssikkerhetsproblem at innbyggere ikke får svar på klager og andre 

brev når de henvender seg til helsetjenestene. Det skal ikke være nødvendig at ombudet eller andre 

offentlige instanser må involveres for å sikre at innbyggerne får svar.  

Pasient- og brukerombudet forventer at UNN følger opp og bedrer sine rutiner på området, det vil si 

at skriftlige henvendelser besvares i tråd med god forvaltningsskikk. 

 

Norsk pasientskadeerstatning - Spesialisthelsetjenesten 

Pasient- og brukerombudet gir bistand i pasientskadesaker. I 2019 ble 20 søknader rettet mot UNN 

HF oversendt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) via vårt kontor. I tillegg har vi gitt råd og 

veiledning om erstatningsordningen i en rekke saker. 

I følge tall fra NPE ble det registrert 212 nye saker i 2019 med UNN HF som behandlingssted. Det ble 

samme år gitt medhold i 59 saker rettet mot UNN. Samlet erstatningsutbetaling knyttet til saker med 

UNN som behandlingssted var i 2019 på kr 69 350 897. (Disse tallene kan ikke uten videre 

sammenlignes, da sakene som regel ikke er ferdigbehandlet samme år som de ble mottatt hos NPE). 

 

5. UTTALELSER PÅ ANDRE OMRÅDER 
 

Lang saksbehandlingstid hos Fylkesmannen – Et problem for rettssikkerheten 

og pasientsikkerheten 

Behandlingen av tilsynssaker hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark er blitt svært lang. 

Saksbehandlingstiden kan i enkelte saker ta mellom ett og to år. Statens helsetilsyn har fastsatt at 

median saksbehandlingstid skal være 5 måneder. 

Fylkesmannens avgjørelser i tilsynssaker er viktige bidrag i kommunenes og helseforetakenes arbeid 

med pasientsikkerhet. Mye av lærings- og forbedringspotensialet kan falle bort dersom det går for 

lang tid mellom hendelsen og Fylkesmannens avgjørelse. Lang saksbehandlingtsid svekker også 

tilliten hos pasienter, brukere og pårørende. 

I tillegg til lang saksbehandlingstid, har vi merket oss at det kan svikte under selve 

saksbehandlingsprosessen. Fylkesmannen sender ikke alltid foreløpig melding om forventet 

saksbehandlingstid, og det kan glippe når en pasient skal holdes informert om viktig dokumentasjon i 

tilsynssaker. Pasienter, brukere og pårørende fremholder dessuten at Fylkesmannen oppleves som 

lite tilgjengelig dersom de har spørsmål om en sak som er under behandling der. 
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Vi ser også faresignaler når det gjelder Fylkesmannens behandling av rettighetsklager. 

Saksbehandlingstiden ser ut til å bli tøyd i økende grad.  

Pasienter og brukere kan klage dersom de mener at deres rettigheter etter pasient- og 

brukerrettighetsloven ikke er oppfylt. Klagen skal først behandles av tjenestestedet. Fylkesmannen er 

klageinstans. Vi er kjent med at Fylkesmannen prioriterer behandlingen av rettighetsklager. Men vi 

erfarer at både kommunene og UNN HF kan bruke lang tid på sin klagebehandling. For pasienter og 

brukere er det samlet saksbehandlingstid som har betydning. Går det over ett år før et 

rettighetsspørsmål er avklart, er det et rettssikkerhetsproblem. I tillegg kan rettigheter gå tapt.  

Fylkesmannen har tidligere vist til at forlenget saksbehandlingstid er et utslag av sammenslåingen av 

de tidligere embetene i Troms og Finnmark. Vi tror at det bare er en del av forklaringen. Dette er en 

situasjon som har vedvart over flere år, i hvert fall når det gjelder daværende Fylkesmannen i Troms. 

Behandlingen av rettighetsklager må fortsatt prioriteres høyt hos Fylkesmannen. Samtidig må man 

finne løsninger på de vedvarende utfordringene som knytter seg til behandlingen av tilsynssaker. 

Landets pasient- og brukerombud har over flere år har fremhevet at tilsynsordningene er vesentlige 

for å sikre pasientsikkerheten og rettssikkerheten for pasienter og brukere. Vi har etterlyst et 

engasjement for å sikre at tilsynsmyndighetene har nødvendige ressurser for oppfølging av brudd på 

helse -og omsorgslovgivningen. Det er brukt ressurser på å etablere særordninger, som 

utrykningsenheten hos Statens helsetilsyn og det nylig opprettede Statens undersøkelseskommisjon 

for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Det kan stilles spørsmål ved om ikke pasienter og brukere 

hadde vært bedre tjent med at de ordinære tilsynsordningene ble styrket, før man etablerte nye. 

 

Betaling hos avtalespesialist – Hva med pasientenes rettigheter? 

I løpet av 2018/2019 mottok vi henvendelser om betalingspraksis for grå stær-operasjon hos en 

privatpraktiserende øyelege. Legen var avtalespesialist med driftstilskudd fra staten, og hadde avtale 

med Helse Nord (se faktaboks neste side). Flere pasienter hevdet at de hadde betalt for mye etter 

øyeoperasjon hos legen, sammenliknet med tilsvarende inngrep ved offentlige sykehus. Etter å ha 

gjort undersøkelser, hvor vi blant annet ba om en redegjørelse fra legen, kunne det synes som at 

legen hadde tatt betalt fra pasienter ut over det regelverket gir adgang til. Pasient- og 

brukerombudet oversendte saken til HELFO og deretter Helse Nord som hadde avtale med legen, 

med anmodning om oppfølging. 

Etter at saken ble oversendt Helse Nord ble øyelegen politianmeldt og siktet for bedrageri mot det 

politiet mener kan dreie seg om mer enn tusen eldre pasienter over flere år. I skrivende stund er det 

ikke tatt nye påtalerettslige beslutninger i saken. Helse Nord har sagt opp avtalen med øyelegen.  

Sakene dreier seg i første rekke om pengekrav og eventuelle straffbare forhold. Begge deler faller 

utenfor vårt mandat.  

Men saken har reist prinsipielle spørsmål fra et pasientperspektiv, og særlig om pasientenes 

rettigheter dersom de mener at de har betalt for mye for behandling hos avtalespesialist. Pasienter 

som kontaktet oss har selv vært i kontakt med legen, HELFO og Helse Nord under prosessen. Ingen av 

disse instansene grep fatt i pasientenes henvendelser. Det var disse som hadde ansvaret for og 

adgangen til å undersøke om pasientene hadde betalt for mye, og om de eventuelt skulle ha 

tilbakebetaling. Pasientene sto tilbake uten gode svar og uten klagemuligheter. 
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Samhandling? 

Kapasiteten i kommunene for mottak av utskrivningsklare pasienter varierer i perioder, og fra 

kommune til kommune. Det oppstår regelmessig situasjoner der kommuner ikke klarer å ta imot 

utskrivningsklare pasienter. Dette får en dominoeffekt, da andre pasienter med behov for 

sykehusplass må vente. I tillegg øker dette trykket i spesialisthelsetjenesten. Dermed øker faren for 

at det glipper, for eksempel at pasienter skrives ut uten at den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten er varslet i tilstrekkelig grad. 

Samhandlingsavtalene skal forebygge svikt ved overføring av pasienter mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenestene. Kommunenes kapasitet til å motta utskrivningsklare pasienter ble tidlig en 

fremtredende utfordring, og er det fortsatt. Men svikt i rutinene ved utskrivning av pasienter fra 

sykehus til kommunene har også vist seg å være et betydelig problem. Pasienter blir skrevet ut til 

kommunenes hjemmetjeneste uten oppdatert legemiddelliste og annen viktig pasientinformasjon. 

Pasientsikkerheten settes dermed i fare. Pasientene er i stor grad avhengige av at pårørende følger 

dem opp. Det er grunn til bekymring for pasienter som ikke har slikt nettverk.  

Det er et overordnet fokus på å redusere liggedøgn og sikre tidligst mulig utskrivning fra sykehus. I et 

generelt perspektiv er dette god sykehuspolitikk. Men det er grunn til å spørre seg om fokuset har 

blitt for sterkt og at det overskygger legens rett og plikt til å foreta individuelle vurderinger, både 

faglige og etiske. Ved enhver utskrivning må ansvarlig lege ha tid og rom for å avklare om pasienten 

vil få forsvarlig behandling utenfor sykehuset, samt tid til etisk refleksjon om blant annet verdighet 

og omsorg for døende pasienter. 

Høyt fokus på utskrivningstempo, kombinert med kommunale kapasitetsproblemer er en ond sirkel. 

Tilsynsmyndighetene påpekte avvik fra utskrivingsrutinene i 2015. Det er meldt inn 

samhandlingsavvik fra tjenestene over flere år. Det er en ledelsesutfordring at det meldes om 

omfattende avvik på et område uten at det skjer merkbare endringer. 

 

En avtalespesialist er privatpraktiserende lege som får driftstilskudd fra staten. De behandler 

pasienter med tilstander som kan behandles uten innleggelse. Etter henvisning fra fastlege 

eller annet helsepersonell med henvisningsrett kan en avtalespesialist tilby vurdering og 

behandling. Betaling av egenandel for behandling hos avtalespesialist skal være den samme 

som behandling på et offentlig sykehus. Egenandel er betaling som inngår i frikortordningen. I 

tillegg kan avtalespesialister kreve pasientbetaling, noe som ikke inngår i frikortordningen. 

Dette er typisk utgifter til medisinsk materiell som benyttes ved konsultasjonen.  

I forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling, "normaltariffen", 

går det fram hvilke takster som avtalespesialister kan ta for undersøkelse og behandling. Det 

er ikke lov til å ta betalt ut over de takster som fastsettes i forskriften.  

 

53



19 
 

6. NØKKELTALL 

6.1 Nøkkeltall totalt 
 
Pasient- og brukerombudet i Troms mottok til sammen 507 henvendelser* i 2019, mot 463 i 2018. 
484 henvendelser ble underlagt behandling i form av råd og veiledning, møter, skriftlig dialog med 
tjenestestedene eller bistand til klage. 23 henvendelser falt utenfor vårt saksområde. 
 
Vi har hatt en jevn økning i henvendelser de siste årene. Et flertall av henvendelsene er rettet mot 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), men andelen kommunesaker øker for hvert år. 

Generelt dreier de fleste sakene fra spesialisthelsetjenesten seg om kvalitet og behandlingsforløp på 

kirurgiske fagområder, mens det er fastlegeordningen og kvalitet og rettigheter knyttet til 

hjemmetjenester og sykehjem som preger kommunesakene. 

 

 

Totalt antall henvendelser per år 2015 – 2019. Pasient- og brukerombudet i Troms. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Nøkkeltall - kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

169 saker  omhandlet kommunale helse- og omsorgstjenester i Troms, mot 149 i 2018. Økningen 

omfattet i hovedsak fagområdene helsetjenester i hjemmet og sykehjem. 77 av sakene gjaldt Tromsø 

kommune. Når det gjelder de andre bykommunene var 35 saker rettet mot Harstad kommune og 12 

saker rettet mot Lenvik kommune. For øvrige kommuner var antall saker 7 eller færre. 
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*En henvendelse kan reise flere problemstillinger. For eksempel kan en henvendelse gjelde både 
forhold vedrørende fastlege og behandling i spesialisthelsetjenesten. Etter omstendighetene kan 
det bli nødvendig å behandle spørsmålene hver for seg. Én henvendelse blir dermed to saker. I  
punktene foran i årsmeldingen bygger vi i første rekke på antall saker og innholdet i disse. Vi 
behandlet 507 saker i 2019. Sammenholdt med de enkle forespørslene, ble til sammen 614 
saksforhold underlagt behandling ved vårt kontor i 2019. Tilsvarende tall for 2018 var 451.  
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Når det gjelder fagområdene, var saker om fastlegeordningen mest fremtredende. Antall saker om 

fastleger har per år stabilisert seg omkring 60-65. Saker om helsehjelp i hjemmet viste en klar økning, 

fra 19 i 2018 til 34 i 2019. Det var en liten økning i sykehjemsaker, fra 25 til 28. I tillegg omhandlet 8 

saker tidsbegrenset opphold i institusjon/sykehjem. 

 

 

 

I fastlegeordningen hadde pasientene spørsmål om behandlingstiltak, medisinering og 

diagnostisering. Det var en klar reduksjon i forespørsler om egenandel i forhold til 2018, men det var 

samtidig en økning i saker om journal og utlevering av journal. I sakene om helsetjenester i hjemmet 

og sykehjem ble det reist spørsmål ved kvaliteten og forsvarligheten i helsehjelpen. Forhold omkring  

tildeling av tjenester og saksbehandling var også fremtredende, sammen med spørsmål om 

informasjon og medvirkning. 
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6.3 Nøkkeltall – spesialisthelsetjenesten 
 

331 saker omhandlet spesialisthelsetjenesten. 276 av disse var rettet mot UNN HF. Antall saker 

vedrørende helsetjenester på UNN HF har de siste årene ligget stabilt, men 2019 representerte en 

økning. Den klart største andelen saker gjelder UNN HF Tromsø. Dette gjenspeiler til en viss grad 

aktivitetsnivået ved de tre seksjonene. 

 

 

 

Vi har tradisjonelt mottatt flest saker på fagområdene ortopedisk kirurgi, gastrokirurgi, nevrologi og 

psykisk helsevern. Dette var også tilfellet i 2019. På området psykisk helsevern opplevde vi en 

betydelig økning, fra 20 i 2018 til 52 i 2019. Vi har de senere årene mottatt mellom 20-30 saker årlig 

om psykisk helsevern. Vi har sett på bakgrunnen for henvendelsene i 2019, og noe av årsaken kan 
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være at pasienter og pårørende generelt erfarer at de ikke får tilstrekkelig informasjon fra tjenestene 

om innholdet i behandlingen og rettighetsspørsmål.  

 

 

 

Den hyppigste grunnen til at vi ble kontaktet var forhold knyttet til behandlingstiltak, som blant 

annet omfatter spørsmål om feilbehandling og komplikasjoner. Videre var spørsmål om oppfølging i 

behandlingsforløp fremtredende, slik som forløp som ikke følger planen og manglende kontroller. 

Diagnostisering, og retten til informasjon, medvirkning og samtykke, sto også sentralt i mange saker. 
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7. UTADRETTET VIRKSOMHET 
 
Pasient- og brukerombudet skal gjennom sitt arbeid bidra til å bedre kvaliteten i helse- og 
omsorgstjenesten. I den forbindelse er det viktig å nå ut med informasjon om våre erfaringer, om 
sentrale rettigheter og om ombudsordningen til pasienter, brukere, pårørende og tjenesteytere. 
 
I 2019 har vi lagt vekt på kommunemøter og informasjonstiltak for å øke kunnskapene om pasient- 
og brukerrettigheter blant ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Videre har vi 
prioritert møter med brukeroganisasjoner og kurs om pasient- og brukerettigheter for ulike deler av 
helse- og omsorgstjenesten. Kontakten med ledelsen på UNN HF og Helse Nord RHF er opprettholdt i 
dialogmøter. For øvrig ble vår virksomhet utad preget av arbeidet med vårt felles fokusområde. 
 

Oversikt over utadrettet virksomhet 2019 
 

Møter o.l. med UNN HF Dato 

Presentasjon av årsmelding 2018 og møte med brukerutvalget på UNN HF 6 februar 

Møte med Sosionomavdelingen på UNN HF Tromsø 5 mars 

Dialogmøte om samarbeidsprosjekt i Helse Nord - "Rehabilitering i Nord-Norge" 15 mars 

Møte med Kvalitetsutvalget på UNN HF 30 april 

Deltakelse på kreativt verksted for brukermedvirkning, UNN HF Tromsø 13 mai 

Møte med ledelsen og døgnenhet, psykisk helsevern på UNN HF Harstad 29 mai 

Møte med klinikkledelsen på UNN HF Åsgård 18 november 

 
Kommunemøter/Annen virksomhet rettet mot kommunene Dato 

Lenvik kommune (kommunemøte) 21 februar 

Møte med Harstad kommune v/psykiske helsetjenester 14 mai 

Skjervøy kommune (kommunemøte) 18 juni 

Bardu kommune (kommunemøte) 17 september 

Gratangen kommune (kommunemøte) 18 september 

Innlegg og dialog, kommunestyremøte Harstad 31 oktober 

 
Møter med brukerorganisasjoner o.l. Dato 

Møte med Norsk forening for slagrammede, Tromsø 26 februar 

Møte med Tromsø døveforening 6 mars 

Brukerseminar med Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), 
Wayback og erfaringskonsulenter 

9 mai 

Innlegg på Fønikskaften, UNN HF Åsgård 19 juni 

Deltakelse på Verdensdagen for pyskisk helse, UNN HF Åsgård 9 oktober 

 
Møter med samarbeidsparter/Andre Dato 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark (direktør for helse- og sosialavdelingen) 11 mars 

Presentasjon av årsmelding 2018 for kommunale råd i Troms 30 april 

Felles fagsamling for Pasient- og brukerombudene, Tønsberg 20-22 mai 

Fylkestannhelsesjefen 6 november 

Samarbeidsforum for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Troms 11 november 

Norsk pasientskadeerstatning 14 november 

Helse Nord RHF 28 november 

Regionsamling med POBO Finnmark og Nordland 28-29 november 
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Informasjon og foredrag om pasient- og brukerrettigheter Dato 

Kurs i pasientrettigheter for leger i spesialisering 25 februar 

Kurs på Breivika vgs (legesekretærer) 28 mars og 4 april 

Foredrag Aldring og helse, UIT Norges arktiske universitet 9 april 

Foredrag - Turnuskurs for leger og fysioterapeuter 11 april og 14 nov 

Kurs for hjemmetjenesten, Tromsø kommune 11 april 

Innlegg på møte for erfaringskonsulenter i Helse Nord RHF 12 april 

Kurs for ansatte i Skjervøy kommune 18 juni 

Kurs for ansatte i Bardu kommune 17 september 

Kurs for ansatte i Gratangen kommune 18 september 

Foredrag om kommunikasjon for anestesi- og intensivsykepleiere på UNN HF 21 oktober 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Pasient- og brukerombudet i Troms, Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo 
 

Telefon 77 75 10 00 
 

troms@pobo.no 
 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/troms 

 
 

https://www.facebook.com/?ref=logo 
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Fra: Anne-Lise Kristensen (Anne-Lise.Kristensen@ombudet.no)
Sendt: 02.03.2020 14:44:24
Til: 
Kopi: 

Emne: Felles årsmelding fra landets pasient- og brukerombud
Vedlegg: Nasjonal årsmelding for 2019 POBO.docx
Landets pasient‐ og brukerombud etterlyser bedre samhandling i helsetjenesten og tettere oppfølging av om
helsemyndighetens rapporteringskrav har ønsket effekt.
Pasient‐ og brukerombudene har samlet seg om en felles årsmelding basert på erfaringer fra 15 000 henvendelser
og tett kontakt med helse‐ og omsorgstjenestene.
I meldingen kan du lese mer om uønskede variasjoner i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, en
fastlegeordning som må moderniseres og en klagesakbehandlingstid  som er en trussel mot rettssikkerheten.
Den nasjonale rapporten kommer i tillegg til lokale årsmeldinger fra de 15 ombudskontorene.
 
Ta gjerne om du har synspunkter eller spørsmål!
 
 
Mvh
 
Anne‐Lise Kristensen
ombud
 

Pasient‐ og brukerombud i Oslo og Akershus
Konstituert koordinerende ombud
 

Mobil: 95 73 31 75
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Forord 
 

 

Vi lever stadig lengre. Noen får flere friske år, mange får år med helseutfordringer og økt behov for 
hjelp. Også behandlingstilbudene er i stor endring. Bruk av genteknologi, kunstig intelligens og 
persontilpasset medisin utfordrer organiseringen av helsetjenesten og dagens pasientrettigheter. 
Utviklingen av nye behandlingsmetoder går raskt. Noe kan kjøpes i den private helsetjenesten eller i 
utlandet, men er ikke et tilbud i offentlig helsetjeneste. 

Sommeren 2019 avgjorde Helsetilsynet at det ville være uforsvarlig ikke å følge opp en behandling gitt 
i privat helsetjeneste, selv om den ikke var et tilbud i den offentlige helsetjenesten. Avgjørelsen ble 
fulgt opp i et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementets i oktober, som skal vise vei ved slike 
avgjørelser. Som pasientombud var og er vi bekymret for om dette kan bidra til en mer todelt 
helsetjeneste. Oppfatningene rundt dette er mange. 

En annen bekymring er om beslutninger om innføring av behandling på gruppenivå vil medføre at 
pasienter med avvikende alder eller sjeldne diagnoser ikke får livreddende behandling. 

Ombudene skal ivareta den enkeltes rettigheter og interesser, og samtidig bidra til økt kvalitet på 
tjenestene. Det forutsetter en god dialog både med de som mottar og de som yter tjenestene, 
samtidig som vi skal ha et kritisk blikk for feil som begås. Balansegangen er krevende. Ikke minst når 
det som vil gagne den enkelte, kan bidra til et dårligere tilbud til andre. Det handler om prioritering. 
Den viktigste og vanskeligste utfordringen for alle aktører i velferdsstaten. Fra ansatte på sykehjem til 
det norske Storting. Vi må alle være på vakt mot at de som har den høyeste stemmen, det beste 
nettverket, de sterkeste pasient- og brukerorganisasjonene, de sterkeste pårørende og de beste 
mediekontaktene prioriteres før andre.  

Ombudenes årsmelding er ikke en tilstandsrapport om helse- og omsorgstjenestene. De fleste mottar 
gode tjenester. Våre erfaringer er først og fremst viktige for å tydeliggjøre svakheter og 
forbedringspotensial.  

Les den, lytt til erfaringene fra pasienter, brukere og pårørende og kontakt oss gjerne om du vil høre 
mer!  

  

Oslo 21.februar 2020 

 

Anne-Lise Kristensen 

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus 

Konstituert koordinerende ombud for landets pasient- og brukerombud 
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Tema og anbefalinger i årsmeldingen for 2019 
 

I meldingen presenteres noen utvalgte tema pasient- og brukerombudene ønsker å sette søkelys på. 
Temaene er trukket frem fordi de anses å være relevante på nasjonalt nivå. Erfaringer knyttet til 
arbeidet ved de enkelte ombudskontorene, kan det leses mer om i de lokale årsmeldingene.  

Her er en oversikt over de anbefalinger og tema som belyses nærmere i meldingen. 

 

 Ombudene etterlyser igjen bedre informasjon og medvirkning i utforming av tjenester. 
Helsekompetanse er en forutsetning for brukermedvirkning. Det forutsetter informasjon – for 
noen tilrettelagt med tolk.  

 Fastlegeordningen må moderniseres.  

 Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses 

 Rehabilitering – av mange beskrevet som de hemmelige tjenestene. Informasjonen om 
tjenestene må bedres.  

 Mangelfull samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten og med kostbare konsekvenser. 

 Transport blir en stadig viktigere del av helsetjenestene. Den må planlegges bedre, og med 
utgangspunkt i pasientens behov. 

 Rapporteringskrav utfordrer pasientsikkerheten. Fører rapporteringskravet om null 
korridorpasienter til bedret situasjon for pasientene? Enkeltsaker og nå tilsynsrapporter viser 
at det utfordrer pasientsikkerheten å ligge på "feil" avdeling . 

 Er trinnene for høye i den kommunale omsorgstrappen? 

 Brukerstyrt personlig assistanse – en ordning med uønskede variasjoner. 

 Tilbudet til psykisk syke og til rusavhengige – gjøres det nok og gjøres de riktige tingene? 

 Retten til gratis tannhelsetjeneste er for mange en skjult hemmelighet. Informasjonen må 
styrkes. 
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Om Pasient- og brukerombudet 
Ombudene skal arbeide for å ivareta pasienters og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet overfor 
den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fra 01.01.2020 
fikk ombudene utvidet mandat til også å omhandle den offentlige tannhelsetjenesten. Ombudene skal 
bidra til å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Det er 15 pasient- og brukerombud i landet med til 
sammen rundt 80 ansatte.  

Ombudenes arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter, brukere, pårørende og 
tjenestested. Ombudene arbeider også aktivt for å øke kunnskapen om pasient- og brukerrettigheter i 
befolkningen generelt og for ansatte i helse- og omsorgstjenestene spesielt. Ved deltakelse i 
helseforetakenes kvalitetsutvalg, på møter med politikere, ledere og ansatte i kommunene deles 
erfaringer fra vårt arbeid til det beste for pasienter og brukere. 

 

Antall henvendelser  
I likhet med tidligere år mottok vi i 2019 litt over 15.000 nye henvendelser, konkret 15.116 
henvendelser. I 73 prosent av disse henvendelsene ble det opplyst hvilket tjenestested henvendelsen 
gjaldt. Av disse var det 59 prosent som gjaldt spesialisthelsetjenesten og 41 prosent var knyttet til de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene. 18 prosent av sakene gjaldt henvendelser som ikke var 
knyttet til noe konkret tjenestested, for eksempel generelle spørsmål om pasientrettigheter. 8 prosent 
av henvendelsene omhandlet temaer utenfor vårt mandat, som for eksempel NAV.  

 

Årsaker til henvendelsene 
Over halvparten av henvendelsene dreide seg om misnøye med selve utførelsen av tjenesten, som for 
eksempel forsinket diagnostisering, lite omsorgsfull behandling, spørsmål om feil behandling, 
pasientskade, samhandlingsvansker og svikt i pasientforløp, henvisninger som er mangelfulle eller 
forsinket, mangelfull informasjon, kommunikasjon og språkproblemer. 

Av alle henvendelsene var 28 prosent spørsmål om brudd på pasient- og brukerrettigheter, for 
eksempel avslag på søknader om tjenester, spørsmål om innsyn i journal eller mangel på medvirkning 
og informasjon.  

17 prosent av henvendelsene gjaldt organisering og rutiner, rot og sommel, lang ventetid, mangelfull 
tilgjengelighet, samhandling mellom tjenestesteder, lang saksbehandlingstid eller mangelfull 
saksbehandling.  

 

Felles fokusområde for samtlige pasient- og brukerombudskontor 
Pasient- og brukerombudene besluttet at samtlige kontorer skulle ha psykisk helsearbeid i 
kommunene som et særlig fokusområde for 2019. Ombudskontorene har hatt fokus på de tjenestene 
som kommunene gir/ikke gir/skulle gitt til pasienter med psykiske lidelser, og samhandlingen mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen.  

En særskilt rapport om dette planlegges publisert. 
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Ombudene etterlyser igjen bedre informasjon og medvirkning i utforming av tjenester 
Mangelfull eller dårlig informasjon er et element i svært mange av henvendelsene ombudene får. Det 
gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.  

Pasienter og brukere har lovfestet rett til medvirkning ved gjennomføring av helse- og 
omsorgstjenestene. Det forutsetter tilstrekkelig og tilrettelagt informasjon.   

Informasjon er også nødvendig før du faktisk er blitt pasient. Mange kommuner sender ut brosjyrer i 
posten til sine innbyggere med oversikt over hva de kan kreve av standard fra kommunen når det 
gjelder tekniske tjenester som brøyting, vann og avløp. Kommunene bør på samme måte informere 
sine innbyggere om helse- og omsorgstjenestene.  

Språk og språkforståelse er avgjørende for forsvarlig behandling. Pasient- og brukerombudene er kjent 
med at anstrengt økonomi brukes som argument for ikke å bruke tolk. Også mangelfulle rutiner for 
bestilling av tolk, dårlig tilgang på tolketjeneste og dårlig kvalitet på tolketjenestene er tema. Også fra 
de ansatte i tjenestene. 

Informasjon når noe går galt er fortsatt en mangelvare mange steder. Vi møter pasienter og 
pårørende som står tilbake i uvisshet og med ubesvarte spørsmål. Dette skaper unødvendige 
belastninger. En god samtale kan gi nødvendige forklaringer og vise at tjenesten tar det som har 
skjedd på alvor og arbeider for å hindre at det skjer igjen. I samtalen kan tjenestene også gi lovpålagt 
informasjon om rett til å varsle til Helsetilsynet, klage til fylkesmannen, kontakte pasient- og 
brukerombudet og til å søke erstatning. Vår erfaring er at slike samtaler også er godt for 
helsepersonellet. Ingen går upåvirket fra uønskede hendelser. 

 

Fastlegeordningen må moderniseres 
Av de 2000 henvendelsene ombudene mottok om fastlegeordningen i året som gikk, var 
hovedinnholdet kvalitet, kontinuitet og tilgjengelighet.  

Stadig flere har ikke en fast lege. Rekrutteringsproblemer og vikarbruk utfordrer gullet i 
fastlegeordningen. Gullet – det å ha en fast lege å forholde seg til over tid. De fleste er enige om at vi 
trenger flere fastleger, men ordningen har også andre utfordringer. Resultatene av pilotene med 
primærhelseteam vil være av stor interesse. I tillegg kan ansatte med administrativt ansvar frigjøre tid 
til mer pasientrettet arbeid. Finansieringsordninger må understøtte en slik utvikling.  

For å sikre mer effektive og kvalitativt bedre behandlingsforløp må samhandlingen mellom fastlegene, 
sykehusene og hjemmetjenesten styrkes, for eksempel ved bruk av felles videokonsultasjoner der det 
er forsvarlig. I tillegg må arbeidet med økt kvalitet på henvisninger videreføres.  

Kommunene må ta et større ansvar for å følge opp arbeidet som skjer i fastlegeordningen. Ikke 
overfor den enkelte pasient, men i oppfølgingen av fastlegeforskriften og annet kvalitetsarbeid. 

 

Økt kompetanse på saksbehandling og klagesaksbehandling etterlyses 
Retten til å klage skal bidra til å sikre pasienter og brukere likeverdige tjenester uavhengig av hvem du 
er og hvor du bor. Slik er det ikke. Og det er mange grunner til det. 
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I kommunene erfarer vi at problemene kan starte allerede når et behov meldes. Ikke alle møtes med 
informasjon om ulike tjenester og søknadsprosedyrer. Fortsatt rådes og veiledes noen vekk allerede 
her. Neste trinn er når søknader om tjenester ikke innvilges, og søker ønsker å klage. Også her erfarer 
vi at det rådes og veiledes bort fra å klage. I saker hvor det både er søkt, fattet vedtak og klaget, 
erfarer vi at kunnskapen om klagesaksbehandling er dårlig. Dette ser vi både i kommunene og i 
helseforetakene. 

I saker der det opprinnelige vedtaket omgjøres, kan det skje uten at det er nye opplysninger i saken. 
Hva betyr dette? At tjenesten ønsker å unngå videre behandling av klagen? Eller kan det bety at den 
opprinnelige avgjørelsen var fattet på et dårlig grunnlag? Begge deler er alvorlig. Ikke minst fordi det 
kan synliggjøre at langt flere kunne klaget og fått innvilget det de har søkt om. Mange klager ikke, selv 
om de er uenig i avgjørelsen. Vi erfarer at dette kan skyldes at de ikke orker eller at de ikke har den 
nødvendige helsekompetansen. Begge forklaringene gir grunn til uro. 

I de tilfeller der det klages og tjenesten opprettholder sin opprinnelige beslutning, er det tjenestens 
ansvar å sørge for at beslutningen sendes tilsynsmyndighetene for overprøving. Slik kan de få et 
"utenfrablikk" på egne vurderinger. Også her ser vi svikt. Vi ser at det brukes uakseptabel lang tid før 
saken sendes til fylkesmannen. En klar saksbehandlingsfrist vil kunne bidra til å endre dette. 

Saksbehandlingstiden hos flere fylkesmenn er også til dels svært lang. Saker om pasient- og 
brukerrettigheter, rettighetsklager, skal behandles senest innen tre måneder. Vi erfarer jevnlig at det 
tar både seks og tolv måneder. Ved noen av de sammenslåtte fylkesmannsembetene har vi også erfart 
lengre saksbehandlingstid enn tidligere. Lang saksbehandlingstid er en trussel både mot 
pasientsikkerheten og rettssikkerheten til pasienter og brukere. 

 

Rehabilitering – av mange beskrevet som de hemmelige tjenestene. Informasjonen om 
tjenestene må bedres.  
Reglene for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og i kommunene er ikke de samme og for mange 
ukjent. Det bekymrer når pasienter som har fått er innvilget rehabilitering forteller at dette er noe de 
selv hadde etterspurt, det kom ikke som et tilbud, men som et resultat av deres eget initiativ. Hva med 
de som ikke etterspør?  

Ombudene hører fortsatt om for lite ressurser til rehabilitering både i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunene. Det er store forskjeller i rehabiliteringstjenesten i kommunene, og for ofte preges 
tilbudet av lang ventetid, for få fysioterapeuter og ergoterapeuter, og rehabiliteringsprogram som 
framstår som minimumsløsninger for den enkelte. Pasienter forteller de har gått glipp av sitt 
potensiale fordi ventetiden til rehabilitering var for lang. Dette får konsekvenser for pasientens 
framtidige helse og fungering, og er dårlig samfunnsøkonomi. Vi minner om pasientens rett til 
nødvendig helsehjelp også når det gjelder rehabilitering.  
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Mangelfull samhandling er en trussel mot pasientsikkerheten og med kostbare 
konsekvenser. 
Mangelfull samhandling er en trussel for pasientsikkerheten og for opplevelsen av trygghet og 
forutsigbarhet. Det er også dårlig utnyttelse av de samlede ressursene i helse- og omsorgstjenestene. 

Pakkeforløpene og etablering av forløpskoordinatorer er ment å bidra til å sikre bedre organiserte og 
mer forutsigbare behandlingsforløp. Ikke alt kan eller skal styres som pakkeforløp, men metoden som 
benyttes er relativt lik. Det er behov for samordning av de ulike tjenestene i et forløp, og det skal ikke 
være opp til pasienten selv eller pårørende å forestå dette.   

Ulike ordninger er opprettet for å sikre bedre samhandling; koordinator på sykehus, koordinator i 
kommunen, kontaktlege og individuell plan. Likevel pekes samhandlingsproblematikk på som en 
utfordring i svært mange av henvendelsene til ombudene. Samhandling mellom avdelinger på 
sykehus, mellom sykehus, mellom kommuner og sykehus og internt i kommunene.  

Kommunene og fastlegene klager på dårlige og forsinkede epikriser fra sykehusene. Sykehusene klager 
på mangelfulle henvisninger. Endringer skjer i pasienters medisinlister uten at alle som har ansvar for 
medisinering blir orientert. Pasientens legemiddelliste må på plass. 

I mange sykehus er ikke kontaktlegeordningen på plass. En pasient opplevde å bli møtt med: "Å, er jeg 
din kontaktlege? Det er jeg ikke kjent med, og det har jeg heller ikke tid til." En annen pasient hadde 
tre kontaktleger, men ingen koordinator. Hvem skal ivareta helheten i behandlingsforløpet? 

En pasient undret seg over hvorfor sykehuset ikke var mer opptatt av egen organisering – til det beste 
for pasienten, men også for de mange legene som behandlet den samme pasienten, og som alle 
måtte sette seg inn i hva som hadde skjedd siden sist. Hun fortalte: 

"Jeg har gått til behandling og kontroll ved poliklinikk for kreftsykdommer i over et år. I løpet av de siste 
15 månedene har jeg hatt kontakt med syv ulike leger. Avdelingen har beklaget at de ikke klarer å 
gjennomføre ordningen med kontaktlege. Etter å ha mottatt ny innkalling, der det fremkom at jeg 
skulle møte nok en ny lege, kontaktet jeg avdelingen. Til min overraskelse var det ikke noe problem å 
bytte til den legen jeg var hos ved forrige konsultasjon. Mitt inntrykk var at det ikke var noe system på 
å sette pasientene opp hos en fast behandler." 

Pasienter skrives ut med mangelfull informasjon om hvordan sykehusoppholdet må følges opp. 
Pasienter transporteres fra sykehus på tidspunkter av døgnet i strid med avtaler inngått med 
kommunene.  

Pasient- og brukerombudene etterlyser større fleksibilitet og velvilje til å samarbeide om og med 
pasienter på tvers av nivåer i tjenestetilbudene. En forutsetning er at finansieringsordningene 
understøtter en slik samhandling, at innsatsen rettet mot digitale løsninger for samhandling 
intensiveres – og her sikter vi både til én innbygger, én journal, men også økt bruk av for eksempel 
videokonsultasjoner mellom pasient, fastlege og hjemmetjeneste eller spesialist – og til at ansattes 
holdning til samhandling må styrkes. 
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Pasienttransport blir en stadig viktigere del av helsetjenesten 
Pasienttransport blir en stadig viktigere del at det totale helsetilbudet. Økt spesialisering medfører 
behandling fra ulike sykehus og økt behov for transport mellom og til og fra sykehusene. God 
tilrettelagt transport er helt nødvendig for å sikre gode og forsvarlige pasientforløp.  

Vi hører om pasienter, oftest om eldre, som sendes hjem fra sykehus på natten. Dette er en praksis 
alle mener er totalt uverdig. Likevel skjer det. Oftest er forklaringen at det ikke har vært ledig 
transportkapasitet på annen tid av døgnet. En forklaring som ikke bør godtas. Organiseringen og 
prioriteringen av pasienter må ettergås.  

Pasientene formidler svært forskjellige erfaringer med Pasientreiser. Behovet for transport vurderes 
ulikt avhengig av hvilken lege du møter, ventetiden er lang og anledningen til å ha med seg ledsager 
vurderes forskjellig. 

For befolkningen i nord ga 2019 særlige utfordringer. Nytt luftambulanseselskap fikk anbudet og 
mange problemer oppstod både med forsinkelser på grunn av trening av mannskap, fly som ikke 
kunne lande på kortbanenettet, tekniske feil på flyene og sykdom hos ansatte. Dette ble monitorert 
kontinuerlig av Helse Nord og ekstra ressurser med helikopter ble satt inn. Likevel har pasienter 
opplevelser som tilsier at beredskapen ikke har vært god nok og Fylkesmannen har opprettet flere 
tilsynssaker på bakgrunn av dette. Også ombudet har fått tilbakemeldinger fra pårørende om 
hendelser som er kritikkverdige. Tilgang til behandling og helsehjelp ved sykdom er livsviktig. Retten til 
helsehjelp har vi uansett hvor vi bor i landet. For mange har problemene den senere tid skapt 
engstelse og uro.  

 

Rapporteringskrav utfordrer pasientsikkerheten 
Sykehusene legger regelmessig pasienter på korridor grunnet plass- og logistikkproblemer til tross for 
et kravet om null korridorpasienter i sine oppdragsdokumenter. Dette er uheldig for pasientene, og en 
utfordring for helsepersonellet. Samtidig er alternativet – å legge pasienten på en annen avdeling – 
ikke bare en god løsning. En svensk undersøkelse har vist at en slik praksis med utlokalisering øker 
forekomsten av pasientskader. Utlokalisering forekommer også i Norge, og ble omtalt som et særskilt 
risikoområde i et læringsnotat fra den norske Meldeordningen i 2016. Fylkesmennene gjennomfører 
for tiden et landsomfattende tilsyn ved sykehusenes somatiske avdelinger gjeldende dette.  

Pasient- og brukerombudene mottar henvendelser hvor både det å være korridorpasient og det å 
ligge på "feil avdeling" tematiseres. I valget mellom korridorseng og en satellittseng synes mange 
faktisk å foretrekke og ligge på korridor fremfor «feil avdeling». Sett fra ombudets ståsted er ingen av 
løsningene optimale. Spørsmålene er flere. Skyldes det at pasienter blir liggende for lenge på sykehus 
grunnet manglende mottakerkapasitet i kommunene, eller kan årsaken være at enkelte avdelinger 
ikke har nødvendig sengekapasitet? 

 

Fører kvalitetsarbeidet til bedre kvalitet og færre uønskede hendelser? 
Pasientsikkerhetsarbeidet er nedfelt i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten. Litt forenklet dreier det seg om virksomhetens plikt til å 

PLANLEGGE – GJENNOMFØRE – EVALUERE – KORRIGERE 
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I virksomhetenes pasientsikkerhetsarbeid benyttes ulike muligheter, slik som bruk av meldte avvik, 
arbeid i kvalitetsråd/utvalg, innsatsområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet, Global Trigger Tool, 
brukerundersøkelser, konkrete klager eller tilbakemeldinger fra pasienter, brukere og pårørende og 
fra pasient- og brukerombudene, interne avviksmeldinger, "Si din mening", hendelsesanalyser, 
fylkesmannsavgjørelser og vedtak fra Norsk pasientskadeerstatning. 

Bedres pasientsikkerheten gjennom dette kvalitetsarbeidet?  

Det er registrert relativt stabile høye tall for andel av pasientskader ved norske sykehus. For 2018 ble 
det registrert en andel med 11,9 prosent pasientskader ved sykehusinnleggelsene. Vi har ikke 
tilsvarende kunnskap om omfanget for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.  

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har nylig gjennomført en undersøkelse for å se hvor stort samsvar 
det var mellom saker der pasienten har fått erstatning som følge av svikt i behandlingen hos NPE og 
saker som er meldt i avvikssystemene på sykehusene. Hensikten med kartleggingen var å finne ut om 
skader som har fått medhold i NPE på grunn av svikt i behandlingen, gjenfinnes som registrerte avvik i 
de lokale meldingssystemene. Undersøkelsen viste relativt store ulikheter mellom de ulike sykehusene 
som inngikk i undersøkelsen (samsvar mellom 19 % og 59 %,) og gjennomsnittlig var det samsvar 
mellom medholdsaker og registrerte avvik i 33 % av sakene, se 

https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/33-prosent-av-npe-saker-blir-funnet-igjen-i-sykehusenes-
meldesystemer/ 

Undersøkelsen gir grunn til å reflektere over kvaliteten på det systematiske kvalitetsarbeidet som 
gjøres. At avvik ikke meldes kan handle om at ansatte ikke har kunnskap eller forståelse for hensikten 
med å melde avvik, ikke får vite hvordan avviket blir fulgt opp, eller at det mangler arenaer for felles 
gjennomgang for å sikre organisatorisk læring. Tilbakemelding til de som melder fra om hvordan 
avviket følges opp er nødvendig for tilliten til systemene.  

I tillegg forutsetter læring av egne og andres feil at systemene både er kjente og hensiktsmessige.  
Helsepersonell må ha tid til å dokumentere og rapportere. Og de som gjør det, må berømmes.  

Åpenhet rundt uønskede hendelser er mange steder fortsatt en mangelvare. Det er ombudenes 
oppfatning at mye handler om ledelse, system og kultur.  

 

Er trinnene for høye i den kommunale omsorgstrappen? 
Målet er at vi alle skal bo hjemme så lenge som mulig. Det forutsetter gode, trygge tjenester når helsa 
svikter. Og det forutsetter flere folk og økt kompetanse i hjemmetjenestene. Vi blir stadig flere eldre, 
vi lever lengre med flere sykdommer, vi skal være kortere tid på sykehus og vi skal motta hjelp i 
kommunen.  

Utrygghet, uforutsigbarhet og et for stort antall hjelpere i hjemmetjenestene hører vi ofte om. I tillegg 
til at hjelperne ikke kommer til avtalt tid, ikke kan avtale tidspunktene for besøkene, besøk som ofte er 
korte. Mange kommuner tildeler et bestemt antall minutter å utføre tjenestene på, med lite rom for 
fleksibilitet.   

Omsorgstrappen er et begrep som ble innført for å visualisere kommunens ansvar for å tilby tjenester 
på ulike nivå, fra lavt til høyt omsorgsnivå, fra praktisk bistand i form av hjelp til vask av bolig til plass i 
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heldøgnsinstitusjon. Henvendelser til ombudene synliggjør at det tidvis råder uenighet om hvor på 
omsorgstrappen den enkelte befinner seg. Den som søker om tjenester mener det er behov for mer 
tjenester enn kommunen mener. Pårørende, fastlegen og representanter fra spesialisthelsetjenesten 
kan igjen ha andre oppfatninger. Der kommunen tilbyr den enkelte mindre tjenester enn hva annet 
helsepersonell tilrår i sine uttalelser, vil dette kunne skape utrygghet hos både tjenestemottaker og 
pårørende. Her påligger det kommunen et særlig ansvar for å trygge den enkelte, gjennom å klargjøre 
den behovskartlegging de har gjennomført og de tjenester som tilbys.  

For mange er hjemmetjenesten det eneste besøket i løpet av døgnet. Når det klare målet er at eldre 
skal bo hjemme så lenge som mulig, må også ensomhet og mulighet for sosial kontakt være tema. For 
mange er det ikke nok at maten settes på bordet. For at de faktisk skal spise den, trenger enkelte 
hjelp, andre litt selskap. Når en vet hvor viktig ernæring er, må også dette være et tema som omfattes 
i tiden som tildeles. 

Øverste trinn på den før omtalte «omsorgstrappen» er langtidsplass på sykehjem eller tilsvarende 
institusjon. Ombudene mottar ulike henvendelser vedrørende dette tilbudet. I hovedsak gjelder 
henvendelsene enten avslag på søknad om sykehjemsplass, eller kvaliteten på tilbudet. Fra pårørende 
til sykehjemspasienter hører vi om varierende kvalitet, med variasjoner fra en avdeling til en annen. 
Det kan være manglende legetilsyn eller svikt i hjelpen til basale behov som spising og toalettbesøk. Vi 
hører om fallskader som ikke oppdages, liggesår, feilmedisinering, og mangelfull ernæring og 
dehydrering.  

Vi mottar også historier om skrøpelige eldre som i sine sykdomsforløp har svært mange forflyttinger. 
De flyttes mellom hjemmet, legevakten, korttidsplasser, sykehusinnleggelser og kommunale 
øyeblikkelig hjelp plasser i en stadig runddans. Enkelte i livets siste fase. En svært uverdig praksis. 

Fra alle nivå i omsorgstrappen tematiseres utfordringer i forhold til språk. Både personell- og 
beboergruppen er mer flerkulturell enn tidligere. Dette er en særlig utfordring med eldre pasienter 
der morsmålet etterhvert er det eneste de forstår. I en del saker erfarer vi mangelfulle kunnskaper hos 
ansatte om helselovgivningen. Det gjelder alt fra elementære regler om journalinnsyn til regelverket 
rundt bruk av tvang overfor pasientene. 

 

Brukerstyrt personlig assistanse – en ordning med uønskede variasjoner  
Formålet med BPA-ordningen, er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre 
tjenestene og hverdagen selv, og å kunne ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Siden 2015 har 
BPA-ordningen vært en individuell lovfestet rettighet for personer med langvarig og stort behov for 
personlig assistanse. BPA-ordningen handler om å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet 
til å delta på lik linje med sine medmennesker. 

Sakene pasient- og brukerombudene mottar om BPA-ordningen omhandler både avslag på retten til 
BPA-ordning og omfang av antall timer. Det dreier seg om vurdering av behov, spørsmål i tilknytning til 
det å være arbeidsleder og kontroll med antall timer. I flere saker ser vi at det er store sprik mellom 
det behov brukeren melder og det tilbudet kommunen vurderer er tilstrekkelig.  

Noen vedtak er kompliserte å forstå. Enkelte vedtak er så detaljerte at de teller på minuttet hvor lang 
tid en aktivitet er beregnet å skulle ta, uten hensyn til brukerens varierende dagsform eller uforutsette 
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hendelser. Ordningen med BPA har uønskede variasjoner mellom kommuner når det gjelder tildeling 
av tjeneste, både i omfang og hvordan BPA-ordningen sees i sammenheng med andre tjenester.  

Vi er kjent med tilfeller der brukere har valgt å flytte til kommuner som har bedre tilbud. Dette kan ha 
sammenheng med hvilken tjenesteleverandør som kommunen har inngått avtale med, men også i 
hvilken grad kommunene ser BPA-ordningen i et likestillingsperspektiv.  

BPA-ordningen er av vesentlig betydning for mange personer med stort hjelpebehov. Erfaringen er at 
ordningen ikke i tilstrekkelig grad sikrer formålet om uavhengig liv, likeverd og frihet. Formålet med 
BPA-ordningen må oppfylles uavhengig av brukerens bostedskommune.  

BPA-omhandler praktisk bistand. En del av brukerne har også fått helsetjenester inn i ordningen. Her 
har vi sett en del utfordringer i forhold til å sikre forsvarlighet, da vedtakene har vært mangelfulle. 
Ombudet minner om kommunens ansvar for å sikre at ordningen er forsvarlig.  

 

Tilbudet til psykisk syke og til rusavhengige – gjøres det nok og gjøres de riktige 
tingene? 
"Mennesker som strever med psykiske lidelser og rusavhengighet lever opptil 20 år kortere enn 
befolkningen for øvrig. Jeg mener dette er en av de største ulikhetene vi har i landet vårt. En viktig 
grunn til dette er at de ikke får god nok utredning og behandling av somatisk sykdom."  

Det er vår helse- og omsorgsminister Bent Høie vi siterer.  

Virkeligheten han beskriver må få større betydning for hvordan samfunnet tilbyr helsetjenester til 
denne pasientgruppen. 

Mange har også problemer med bolig og økonomi. Noen har behov for bemannet bolig. Dersom 
livssituasjonen til den enkelte skal bli stabilt bedre, må også disse behovene kartlegges og avhjelpes. 

Pasienter med samtidig rus- og psykisk sykdom, ROP-pasienter, erfarer mangelfullt samarbeid mellom 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Pårørende forteller om økt belastning og 
ansvar.  

Terskelen for å be om hjelp for psykisk sykdom er høy for mange. Heldigvis reduseres skammen i 
samfunnet rundt psykisk sykdom, blant annet som følge av åpenhet fra stadig flere enkeltmennesker. 
Men redusert skam og et budskap om "å snakke med noen" er ikke nok. Pasienter, ansatte i 
helsetjenesten, pasientorganisasjoner og Legeforeningen ber om tiltak for å redusere antallet 
pasienter som får avslag på behandling. 

En pasient som uttrykte fortvilelse over å oppleve seg som en kasteball mellom tjenestenivåene sa det 
slik: 

"Kommunen og spesialisthelsetjenesten krangler om hvem som skal ha ansvaret for meg, og det vil jeg 
slippe å gjennomgå en gang til." 

For de som har utviklet en psykisk lidelse er det viktig å motta god og omsorgsfull hjelp, uavhengig av 
om tjenesten gis på kommunalt nivå eller i spesialisthelsetjenesten. 

I en rapport fra Legeforeningen Bedre psykiatri og rusbehandling fra 2019 foreslås blant annet at 
henvisninger fra fastlege ikke skal avvises av spesialisthelsetjenestene uten at man gir konkrete råd 
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om hvordan pasienten kan hjelpes videre i primærhelsetjenesten. Dette er et tiltak også ombudene 
støtter, forutsatt at den enkelte kommune har den nødvendige kompetanse. I den samme rapporten 
utrykkes bekymring for om opptrappingsplanene for psykisk helse har gitt et løft for pasienter med 
milde og moderate psykiske plager, mens tilbudet til de alvorlig psykisk syke er blitt svekket.  
Nedbyggingen av døgntilbud må stoppes for å ivareta et godt nok tilbud til de sykeste. Dette er en 
bekymring vi hører fra flere hold.  

Bør den gylne regel erstattes med en ny opptrappingsplan? 

Rusavhengige har ofte behov for ulike hjelpetiltak over tid. Da er det avgjørende at tiltakene er 
koordinert. I henvendelser til ombudene er det nettopp de sårbare overgangene som tematiseres, i 
tillegg erfarer pasientene mangel på brukermedvirkning i behandlingen, mangelfull kontinuitet fordi 
behandlere slutter eller har permisjon, mangelfullt fokus på ettervern inkludert bolig og 
aktivitetstilbud. Dette må planlegges, helst bør dette arbeidet starte for oppstart behandling.  

Tommy Sjåfjell fra A-larm hadde flere viktig poeng under et av sine mange gode foredrag, et av de var:  
"Jo eldre man blir jo vanskeligere er det å få behandlingsplass. Pasientene mener det er dumt siden 
deres motivasjon har vokst med alderen." 

For denne pasientgruppen, som for andre, er helheten i behandlingstilbudet avgjørende for resultatet. 
Den totale livssituasjonen, inkludert pasientens somatiske helse, må ha fokus for at hjelpen skal være 
forsvarlig. 

 

Pårørende – en uvurderlig ressurs 
Ofte er henvendelsene til pasient- og brukerombudene fra pårørende til pasienter og brukere. Enkelte 
har kun spørsmål rundt sin egen rolle og sine selvstendige rettigheter som pårørende.  

I de senere år har pårørendes rettigheter blitt styrket, og de generelle reglene er inntatt i pasient- og 
brukerrettighetsloven. Dette gjelder også rettigheter til barn som pårørende. Mange av rettighetene 
er relativt sammenfallende med pasientens og brukerens rettigheter i helsetjenesten, med mindre 
pasienten eller brukeren ikke ønsker at pårørende skal involveres. Kunnskapen og etterlevelsen av 
disse reglene er varierende. 

Pårørende er en svært viktig, og helt nødvendig ressurs, både for den enkelte som har behov for hjelp, 
og for samfunnet som sådan.  

Kommunene har ansvar for å tilby opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad til personer 
med særlig tyngende omsorgsarbeid. Ombudene erfarer at pårørende har mangelfull kunnskap om 
dette, og dermed ikke får den informasjon og hjelp de har krav på og trenger. Pårørende er opptatt av: 

 God informasjon og mulighet for medvirkning,  
 Avlastningsmuligheter 
 Å bli lyttet til. 

Pårørende har ofte svært nyttig informasjon som kan være et gode for pasienten og som kan 
forebygge uønskede hendelser. 
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Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig veileder om pårørende i helse- og 
omsorgstjenestene, https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder. Denne 
veilederen bør bli bedre kjent for helsepersonell og følges.  

 

Retten til gratis tannhelsetjeneste er for mange en skjult hemmelighet 
Pasient- og brukerombudenes mandat ble pr 1.1.2020 utvidet til også å omfatte offentlige 
tannhelsetjenester. Allerede før endringen i mandatet fikk vi en del henvendelser om 
tannhelsetjenester, og dette ønsker vil vi nå å følge opp mer aktivt.  

I henhold til forskrift om vederlag for tannhelsetjenester har pasienter i helseinstitusjoner eller 
pasienter som tar imot helsetjenester i hjemmet, som er finansiert direkte over offentlige budsjetter 
rett til vederlagsfrie tannhelsetjenester under visse forutsetninger. Her mangler det informasjon og 
oppfølging fra kommunen. Det kan ikke være opp til den enkelte alene å kjenne og etterspørre dette. 

Vi etterlyser en større aktivitet fra tjenestene for å sikre den enkeltes rett. De må få informasjon om 
ordningen og ikke minst om hvordan og med hvem de skal ta kontakt for å få denne tjenesten. 
Informasjonen må gjentas. Kommunene må sørge for opplæring av sine ansatte slik at de kan formidle 
viktige rettigheter for pasienter og brukere.  
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1 Presentasjon av tilsynet  
 

1.1 Tilsynets tema og innretning 
Landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 gjelder undersøkelser av 
kommunenes praktisering av tvungen somatisk helsehjelp.  
 
I dette tilsynet er det lagt opp til flere aktiviteter: 
• Alle kommunene i fylket blir varslet om tema for landsomfattende tilsyn i 2020, og veilederen 

for tilsynet skal legges ved varselet.  
• Fylkesmannen gjennomfører systemrevisjon i et utvalg kommuner. 
• I tilknytning til én systemrevisjon velger fylkesmannen ut noen kommuner som foretar en 

vurdering av egen praksis på området (egenvurdering)1.  
• For kombinasjonen systemrevisjon og egenvurderinger blir det gjennomført samling med de 

utvalgte kommunene før og etter gjennomføring av systemrevisjonen og egenvurderingene. 
• Fylkesmannen følger opp lovbrudd avdekket gjennom systemrevisjon eller egenvurdering på 

vanlig måte. 
 
Gjennom tilsynet skal fylkesmannen undersøke om kommunen sikrer at pasienter som mangler 
samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp, får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen 
så langt det er mulig blir gitt uten bruk av tvang. Undersøkelsene omfatter om kommunen gjennom 
sitt styringssystem sikrer at: 
 

1. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp 
2. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak  
3. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen 

vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
4. Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 

 
Fylkesmannen skal gjennomføre tilsynet som systemrevisjon2 og undersøkelsene er derfor rettet 
mot kommunens virksomhetsansvar og ikke det enkelte helsepersonell.  
 
Pasienter 
Tilsynet gjelder pasienter og brukere over 16 år (heretter omtalt som pasienter). Reglene om 
tvungen helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A gjelder uavhengig av pasientens 
diagnose, så lenge hjelpen som skal ytes er somatisk helsehjelp og pasienten mangler 
samtykkekompetanse. Enkelte diagnoser kan imidlertid påvirke evnen til å ta beslutninger i 
spørsmål om helsehjelp. Bestemmelsene i kapittel 4 A er av den grunn særlig aktuelle for enkelte 
pasienter med for eksempel demenssykdom, psykisk utviklingshemming, psykisk lidelse eller 
ervervet hjerneskade. Selv om diagnosene i seg selv ikke automatisk medfører at pasientene 
mangler samtykkekompetanse, må likevel helsepersonell være ekstra oppmerksomme når det ytes 
helsehjelp til pasienter med kognitiv nedsettelse og de motsetter seg helsehjelpen.  
 

                                                 
1 For Fylkesmannen i Oslo og Viken skal en slik kombinasjon gjøres i tilknytning til to systemrevisjoner. 
2 Veileder for tilsyn gjennomført som systemrevisjon, Internserien 4/2018 
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Tilsvarende må helsepersonell være oppmerksomme overfor pasienter som ikke har en spesifikk 
diagnose, men som på grunn av helsesvikt med ulike funksjonstap bør få vurdert om motstand mot 
helsehjelp skal vurderes etter bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A.  
 
Helsehjelp 
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A er avgrenset til å gjelde somatisk helsehjelp.  
Tilsynet omfatter all helsehjelp slik det er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 
bokstav c: handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, 
rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell.  
 
Unntak gjelder tvungen helsehjelp som har pleie- og omsorgsformål som gis til personer med 
utviklingshemming. Slike tjenester omfattes av særreglene om bruk av tvang og makt overfor 
enkelte personer med utviklingshemming i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 93. 
 
Tilsynet omfatter ikke helsehjelp som gis som øyeblikkelig hjelp etter helsepersonelloven § 7. 
Videre faller tiltak som gjennomføres for å beskytte andre pasienter eller personell utenfor tilsynet.  
 
Sykehjemsplass og helsetjenester i hjemmet 
Veilederen er utformet slik at den kan benyttes for å undersøke tvungen helsehjelp både der det ytes 
helsetjenester i hjemmet og på sykehjem. Fylkesmannen avgjør selv hvor tilsynet skal 
gjennomføres.  
 
Tilsynet med tvungen helsehjelp i sykehjem gjelder alle former for opphold, langtidsopphold, 
korttidsopphold og avlastningsopphold, det vil si pasienter som har fått vedtak om sykehjemsplass 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, og der pårørende har fått 
vedtak om avlastningstiltak i form av sykehjemsopphold, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6.  
 
Hjemmebaserte tjenester kan omfatte helsetjenester som kommunen yter i omsorgsboliger, 
bofelleskap og i pasientens «opprinnelige» bolig, der pasienten er tildelt helsehjelp etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a.  
 

1.2 Bakgrunnen for tilsynet 
Tvungen somatisk helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og 
avgjørelser som tas, har stor betydning for pasientene. 
 
I utgangspunktet skal helsehjelp kun ytes etter samtykke fra pasienten for å ivareta pasientens 
selvbestemmelsesrett. Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse til den konkrete 
helsehjelpen, har derimot ikke pasienten forutsetninger for å velge selv. Det å respektere motstand 
fra pasienten kan da føre til at pasienten ikke får nødvendig helsehjelp, selv om helsehjelpen er i 
tråd med pasientens egne interesser. Motsatt, vil det å ikke respektere motstanden medføre en fare 
for at helsehjelpen gjennomføres med tvang, uten at dette verken er i tråd med pasientens interesser 
eller at vilkårene for tvungen helsehjelp er vurdert.  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven i kapittel 4 A regulerer når helsepersonell har adgang til å 
gjennomføre somatisk helsehjelp med tvang. Formålet med bestemmelsene er å yte nødvendig 
helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av tvang. For å 

                                                 
3 Helsedirektoratet, rundskriv Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 
utviklingshemming, IS-2015-10, kapittel 1.2.5. 
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oppnå disse formålene er det stilt særskilte vilkår for når tvungen helsehjelp kan gjennomføres og 
det er stilt strenge krav til saksbehandlingen.   

De vurderinger som helsepersonell må ta om pasienten motsetter seg helsehjelpen, av om 
samtykkekompetanse mangler og om vilkårene for tvungen helsehjelp er oppfylt, innebærer ofte 
både faglige og etiske utfordringer. Pasientens situasjon kan være kompleks, samtidig som 
konklusjonene kan ha store konsekvenser for pasienten. Det er av vesentlig betydning for pasientens 
rettssikkerhet at vurderingene bygger på et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag og opp mot vilkårene 
i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A.  

For å unngå alvorlige konsekvenser for pasientene og for å sikre at praktiseringen ikke blir tilfeldig 
og personavhengig, må kommunen både legge til rette for og følge opp at praktisering av tvungen 
helsehjelp er i tråd med lovkravene. Det er imidlertid avdekket, både gjennom evalueringen av 
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A4og fra fylkesmannens erfaringer fra tilsyn og 
saksbehandling at mange virksomheter, inkludert kommunene, har utfordringer med å få 
implementert pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A i sine helsetjenester. Det har i tilsyn 
blant annet blitt avdekket lav kunnskap om reguleringen av tvungen helsehjelp, uklar fordeling av 
oppgaver og ansvar, personavhengig og tilfeldig praksis, manglende rutiner, eller at utarbeidede 
rutiner ikke var gjort kjent for de ansatte. Videre at kommuner ikke har fulgt med på om 
praktiseringen har vært i tråd med regelverket. Svikt på området har dermed ikke blitt avdekket, slik 
at den har fått pågå uten å ha blitt korrigert.  

Det følger av tall fra NESTOR5 at Fylkesmannen i 2018 behandlet 4351 vedtak om tvungen 
helsehjelp. Hovedvekten av vedtakene kommer fra kommunens helse- og omsorgstjenester. Det er 
få pasienter eller pårørende som klager på slike vedtak. I 2018 ble kun 13 vedtak påklaget.  

Tilsynsmyndigheten har som målsetting at dette landsomfattende tilsynet vil bidra til at pasienter 
som mangler samtykkekompetanse får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen gjennomføres i tråd 
med vilkårene der frivillighet ikke oppnås. Ved å kombinere tilsynsaktiviteter med samlinger for 
veiledning og oppfølging er det videre en målsetting å bidra til økt kunnskap og erfaring om 
forbedringsarbeid, samt legge til rette for samarbeid mellom kommuner på området.     

1.3 Begreper som benyttes i veilederen 

Helsehjelp 
Helsehjelpen er avgrenset til å gjelde tvungen somatisk helsehjelp. I veilederens omtale av 
helsehjelp er det derfor somatisk helsehjelp det siktes til. 

Helsepersonell og involvert helsepersonell 
Tilsynet omfatter tjenester som ytes av både autorisert personell og personell uten autorisasjon som 
yter helsehjelp, jf. definisjonen av helsepersonell i helsepersonelloven § 3 første og tredje ledd. Slik 
«helsepersonell» er benyttet i veilederen, omfatter det derfor alt personell, både personell med 
helsefaglig bakgrunn og ufaglært personell.  

Involvert helsepersonell brukes i veilederen som en samlebetegnelse på helsepersonell som yter 
helsehjelp til pasientene og den som er ansvarlig for helsehjelpen. Dersom det er flere nivåer 

4 Evaluering av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A, Oxford Research AS, desember 2013. 
5 NESTOR er et registrerings- og styringssystem av tilsyn og rettighetssaker for fylkesmennene og Statens helsetilsyn. 
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mellom helsepersonellet som yter helsehjelpen og den som er ansvarlig for helsehjelpen, omfattes 
også disse.  
 
Ansvarlig for helsehjelpen 
Ansvarlig for helsehjelpen etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A er den som har 
besluttet og iverksatt helsehjelpen. Et slikt ansvar omfatter også ansvaret for å vurdere om vilkårene 
for tvungen helsehjelp er oppfylt og ansvaret for å fatte vedtak om tvungen helsehjelp. 
 
Tvungen helsehjelp vil ofte omfatte medisinskfaglige vurderinger, og det vil da være pasientens 
fastlege eller sykehjemslege som er ansvarlig for helsehjelpen. En sykepleier vil være ansvarlig for 
helsehjelpen der helsehjelpen ligger innenfor sykepleiefaglig ansvarsområde. Annet helsepersonell 
vil også kunne være ansvarlig for helsehjelpen, for eksempel vernepleier med ansvar for helsehjelp 
til personer med psykisk utviklingshemming. Ansvar for helsehjelpen avhenger av helsepersonellets 
kompetanseområde. Kommunen kan også ha utpekt helsepersonell med særskilt ansvar på området 
tvungen somatisk helsehjelp.  
 
Overordnet faglig ansvarlig 
Overordnet faglig ansvarlig brukes om den kommunen har utpekt til å ha slikt ansvar, og er den i 
kommunen som skal ha kopi av vedtak om tvungen helsehjelp. Hvem som er overordnet faglig 
ansarlig kan følge de ordinære ansvarslinjene for tjenesten, men dette ansvaret kan også være lagt til 
utpekt personell som kommunelege eller sykehjemslege. Det sentrale er at det er tydelig for 
helsepersonellet hvem som har denne funksjonen. Den som er overordnet faglig ansvarlig bør ha 
helsefaglig kompetanse, da det er forutsatt at overordnet faglig ansvarlig skal ha en viss kontroll 
med praktiseringen av tvungen helsehjelp6.  
   
Rutiner 
Med rutiner menes den praksisen kommunen har besluttet skal gjelde på området tvungen 
helsehjelp. Kommunen skal ha vurdert om det er behov for å utarbeide skriftlige rutiner, som 
prosedyrer, sjekklister, maler eller lignende for å sikre omforent praksis i tråd med lovens krav. Jo 
flere helsepersonell som yter helsehjelp og jo flere nyansatte og/eller vikarer, jo større er behovet 
for at rutinene er skriftliggjorte.  
 

2 Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet  
 
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester i helse- 
og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4 andre ledd. For dette skal fylkesmannen 
undersøke om kommunen oppfyller krav i:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) 
Helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) 
Helsepersonelloven (hpl.) 
Forvaltningsloven (fvl.) 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  
Forskrift om pasientjournal 
Forskrift om fastlegeordning i kommunene 
 

                                                 
6 Ot.prp. nr. 64 (2005–2006), kapittel 4.6.6.10  
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2.1 Kommunens plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring   
Kommunen har en generell plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten 
slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med lov og forskrift, jf. hol. § 3-1 tredje ledd. 
Innholdet i denne plikten er nærmere regulert i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- 
og omsorgstjenesten. Internkontroll omtales i forskriften som styringssystem. Styringssystemet er 
summen av de aktiviteter, systemer og prosesser som kommunen tar i bruk for å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere tjenestene, jf. forskriftens §§ 6–9. Styringssystemet skal være 
tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, og ha det omfang som er 
nødvendig, jf. forskriftens § 5. Tilsvarende gjelder for om kommunen skal dokumentere 
styringsaktivitetene.  
 
Kravene til ledelse og kvalitetsforbedring må videre ses i sammenheng med ansvaret for å tilby og 
yte forsvarlige helse- og omsorgtjenester og med plikten til å arbeide systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, jf. hol. §§ 4-1 og 4-2.  
 
I dette tilsynet skal fylkesmannen ha fokus på følgende styringsaktivieteter:  
 
2.1.1 Kommunen har oversikt over områder innenfor tvungen helsehjelp hvor det er risiko 
for svikt eller mangel på etterlevelse av lov og forskriftskrav, jf. § 6d  
Det inngår i plikten til å planlegge å ha oversikt over områder hvor det risiko for svikt. For å kunne 
vurdere risiko må kommunen ha kunnskap om hvilke krav som gjelder. Tvungen helsehjelp er å 
anse som et risikoområde og kommunens vurdering av risiko bør blant annet inneholde vurderinger 
av om det i helsetjenesten er risiko for at:  

- kravet om å unngå og redusere bruk av tvang ikke blir oppfylt 
- tvungen helsehjelp blir gjennomført uten at det er gjort helsefaglige vurderinger av om 

vilkårene er oppfylt 
- nødvendig helsehjelp ikke blir gitt, selv der vilkårene for tvungen helsehjelp er oppfylt  
- tvungen helsehjelp ikke blir evaluert i gjennomføringsperioden  

 
Det er ikke et krav at vurderingen av risiko skal bygge på en omfattende risiko- og 
sårbarhetsanalyse, men kommunen skal likevel ha vurdert om det er lokale forhold som tilsier risiko 
og sårbarhet. Dette kan for eksempel være knyttet til organisering av tjenestene, 
bemanningssituasjon, prosesser som samarbeid og informasjonsutveksling. Vurderingen kan bygge 
på tilbakemeldinger om praksis fra ansatte, pasienter og pårørende eller kommunens egen kontroll. 
Hensikten med en risikovurdering er at kommunen skal få et grunnlag for å velge tiltak som vil 
redusere risiko.  
 
2.1.2 Kommunen har tydelig fordelt ansvar, oppgaver og myndighet, jf. §§ 6a og 7a 
Uklar organisering og fordeling av ansvar og oppgaver mellom ulike tjenester og mellom 
helsepersonell er en hyppig årsak til svikt i tjenestene. På området tvungen helsehjelp gjør dette seg 
særlig gjeldende, da det ofte er flere helsepersonell som yter helsehjelp til samme pasient og de har 
ulik kompetanse. Tydelig fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet gjelder på alle nivåer og 
omfatter derfor både overordnede styringslinjer og ansvars- og oppgavefordeling på de ulike 
tjenestestedene. Slik ansvar- og oppgavefordeling kan for eksempel være tydeliggjort i 
organisasjonskart, stillingsbeskrivelser, rutiner og samarbeidsavtaler mv., som er gjort kjent for de 
ansatte.   
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2.1.3 Kommunen sikrer at helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å 
utføre sine oppgaver, jf. §§ 6f og 7b 
For å kunne organisere helsetjenesten og fordele ansvar og oppgaver, trenger kommunen kunnskap 
om hvilken kompetanse helsetjenesten trenger og hvilken kompetanse de ansatte har. Kommunen 
har et ansvar for at helsepersonell har nødvendighet kunnskap og kompetanse om tvungen somatisk 
helsehjelp for å kunne etterleve krav i pbrl. kapittel 4 A og for å kunne utføre jobben sin på en 
faglig forsvarlig og god måte. Hvilke opplærings- og veiledningstiltak som er nøvendig for å sikre 
tilstrekkelig kompetanse til det enkelte helsepersonell, vil være avhengig av den enkeltes ansvar, 
oppgaver og fagbakgrunn. 
 
Tvungen helsehjelp henger sammen med grunnleggende prinsipper for hva som er å anse som 
forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Opplæring og veiledning om tvungen helsehjelp må derfor omfatte 
kunnskap om at all helsehjelp i utgangspunktet bygger på frivillighet og selvbestemmelse fra 
pasientene. For å legge til rette for å unngå bruk av tvang, skal kommunen sikre at alt helsepersonell 
har kunnskap om hvordan motstand kan fanges opp, og at de har kunnskap om ulike tiltak som kan 
bidra til at pasienten frivillig tar imot helsehjelpen.  
 
Videre må helsepersonellet ha kunnskap om at det er særskilte vilkår for når helsehjelpen kan 
gjennomføres med tvang. De må vite at det ikke er opp til den enkelte å avgjøre dette, da slike 
vurderinger og avgjørelser skal tas av den som er ansvarlig for helsehjelpen. For at opplæring og 
veiledning om tvungen helsehjelp skal ha tilstrekkelig effekt, må helsepersonellet få kunnskap om 
hvem de skal rapportere og informere opplysninger til, jf. kravet om en tydelig organisering av 
helsetjenesten. Da ansvarlig for helsehjelpen har særskilt myndighet og oppgaver etter pbrl. kapittel 
4 A, må kommunen sikre at ansvarlig for helsehjelpen har kunnskap til å kunne vurdere 
samtykkekompetanse, vurdere om vilkår for om tvungen helsehjelp er oppfylt og til å kunne 
evaluere tvungen helsehjelp i gjennomføringsperioden.  
 
Eksempler på kompetansetiltak er opplæring om tvungen helsehjelp ved nyansettelser og at 
opplæringen blir gitt til både ansatte med helsefaglig bakgrunn og ufaglærte, fast ansatte og vikarer, 
og til de med store og små stillingsbrøker. Andre kompetansetiltak kan være at erfarne 
helsepersonell gir veiledning til de med mindre erfaring og til ufaglærte. Kommunen må videre 
sikre at kunnskap om tvungen helsehjelp holdes ved like ved at dette for eksempel er tema på møter 
på avdelings-/enhetsnivå, fagmøter, internopplæring, kurs mv.  
 
Kommunen må følge med på om opplæringstiltak blir gjennomført, ha oversikt over hvem som har 
deltatt og følge med på om tiltakene har effekt ved at de gjenspeiles i praksis. 
 
2.1.4 Kommunen legger til rette for omforent praksis, samarbeid og 
informasjonsutveksling, jf. §§ 6c og 6d 
Tvungen helsehjelp er et område hvor det er behov for samarbeid, rutiner og 
informasjonsutveksling for å sikre forsvarlig og omforent praksis. Samarbeid og 
informasjonsutveksling mellom helsepersonell som yter helsehjelp til pasienten, og samarbeid 
mellom disse og den som er ansvarlig for helsehjelpen, er videre en forutsetning for å sikre 
forutsigbarhet og kontinuitet i hjelpetilbudet til pasienten. Samarbeid og informasjonsutveksling er 
også nødvendig for at helsepersonell har tilstrekkelig med informasjon om pasienten til å gjøre 
forsvarlige helsefaglige vurderinger.  
 
Kommunen skal ha vurdert hvilke faglige og administrative rutiner, instrukser og avtaler som er 
nødvendige for å sikre omforent praksis, samarbeid og informasjonsveksling på området tvungen 
helsehjelp.  
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Relevante og nødvendige opplysninger for helsehjelpen skal føres fortløpende i pasientens journal, 
og det skal som hovedregel være én samlet journal for pasienten, jf. hpl. § 407 og 
pasientjournalforskiften § 10 andre ledd. Dersom det finnes både papirbaserte og elektroniske 
journaler for en pasient, må det i begge journalene fremgå at det finnes ytterligere en journal, 
henholdsvis papirbasert og elektronisk. På området tvungen helsehjelp er det flere avgjørelser som 
tas av både ansvarlig for helsehjelpen og andre, blant annet om samtykkekompetanse, plan for 
utprøving av tillitskapende tiltak, vurderinger og vedtak om tvungen helsehjelp og lignende. Ulike 
journalsystemer vil ha ulike løsninger for hvor det er naturlig å føre slike opplysninger, og 
kommunen må benytte de mulighetene journalsystemet har for at opplysninger av særlig viktighet 
er lett tilgjengelig. Det er derfor nødvendig at kommunen har rutiner for hvor i journalen slike 
opplysninger skal føres og finnes, slik at helsepersonellet raskt kan få tilgang til opplysningene.  
 
I tillegg til at opplysninger føres i journal, vil det være behov for at helsepersonell kan rapportere og 
utveksle informasjon med hverandre for å sikre forutsigbarhet og kontinuitet i tjenestetilbudet til 
pasienten, og for å sikre at ansvarlig for helsehjelpen har tilstrekkelig informasjonsgrunnlag når det 
er behov for å ta raske avgjørelser. Kommunen må derfor sikre at det er tydelig for helsepersonell 
hvilke opplysninger som skal rapporteres, hvem som skal ha informasjonen og på hvilken måte 
informasjonsutvekslingen skal foregå.  
 
Behov for å kunne utveksle informasjon henger sammen med behovet for å kunne samarbeide om 
helsehjelpen til pasienten. Kommunen skal legge til rette for samarbeid, både mellom helsepersonell 
som yter helsehjelp til pasienten, og samarbeid mellom disse og den som er ansvarlig for 
helsehjelpen. Det er et generelt krav om samarbeid i hol. § 3-4, og samarbeid om helsehjelpen er 
særlig viktig på området tvungen helsehjelp.  
 
For hjemmeboende pasienter vil ofte den som er ansvarlig for helsehjelpen være pasientens fastlege.  

Fastlegene er som regel selvstendig næringsdrivende, og kommunen kan derfor i begrenset grad 
styre fastlegens praksis. Kommunen har imidlertid et ansvar for legge til rette for samarbeid med 
fastlegen, jf. hol. § 3-4 og forskrift om fastlegeordning i kommunene § 8. Et slikt samarbeid må 
omfatte situasjoner der fastlegen er ansvarlig for helsehjelp som kommunens helse- og 
omsorgstjeneste skal gjennomføre og inkludere området tvungen helsehjelp. Tilretteleggingen kan 
omfatte rutiner for når helsetjenesten skal ta kontakt og på hvilken måte kontakten skal skje. 
Eksempler på andre tiltak er samarbeidsavtaler, deltagelse i samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter 
eller lignende.  
  
Rutiner, instrukser og avtaler som er vurdert som nødvendige, skal være utarbeidet og gjort kjent 
for de ansatte.  
 
2.1.5 Kommunen følger med på at iverksatte tiltak følges i praksis, fungerer etter sin 
hensikt og eventuelt korrigeres, jf. §§ 6g, 7e og §§ 8 og 9   
Kommunen har ansvar for at iverksatte aktiviteter gjennomføres som planlagt og for å følge med på 
om de fungerer etter sin hensikt. Kommunens kontroll kan for eksempel skje gjennom intern 
rapportering, ved å ha oversikt over meldinger om svikt og mulige forbedringsområder fra ansatte, 
oversikt over klager fra pasienter og pårørende, ved å bruke resultat fra pasientundersøkelser og 
egne revisjoner.  
 

                                                 
7 Helsedirektoratet, Rundskriv IS-2018-8 Helsepersonelloven med kommentarer 
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Kommunen skal ha utpekt helsepersonell til å være overordnet faglig ansvarlig for tvungen 
somatisk helsehjelp. Den/de som er utpekt til å ha denne funksjonen, skal motta kopi av vedtak om 
tvungen helsehjelp som er fattet i kommunen, og får gjennom vedtakene viktig, samlet informasjon 
om praktisering av tvungen helsehjelp. Kommunen skal benytte denne informasjonen i sin egen 
vurdering og kontroll av praksis.  
 
Dersom kommunen gjennom sin kontroll avdekker mangler, skal kommunen iverksette nødvendige 
forbedringstiltak.   

2.2 Kravene som stilles til helse- og omsorgstjenesten  
I lovgivningen er det stilt en rekke krav til kommunens helse- og omsorgstjeneste. Kommunen skal 
gjennom sin styring og ledelse sikre at disse kravene blir oppfylt. Nedenfor er en oversikt over de 
kravene som inngår i undersøkelsene: 
 
2.2.1 Nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester 
Pasienter har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pbrl. § 2-1a andre 
ledd, og § 2-1 e. Det er kun nødvendig helsehjelp som det er aktuelt å gjennomføre med tvang etter 
etter pbrl. kapittel 4 A, jf. § 4A-3 andre ledd bokstav b. Kommunen har en tilsvarende plikt til å gi 
slik hjelp etter hol. § 3-1, og aktuelt for dette tilsynet er helsehjelp i hjemmet og opphold på 
sykehjem, jf. hol. §§ 3-1 og 3-2 nr. 6 bokstav c og § 3-2a.  
 
Helsehjelpen som ytes skal være forsvarlig, jf. hol. § 4-1. Innholdet i kravet bestemmes av hva som 
til enhver tid er anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske 
normer. Forsvarlighetskravet setter ikke bare krav til den faglige kvaliteten, men også til at 
tjenestene ytes i tide og har et tilstrekkelig omfang. Det å gjennomføre helsehjelpen med tvang uten 
at det vurdert om vilkårene for tvungen helsehjelp er til stede, er ikke å anse som forsvarlig 
helsehjelp.  
 
2.2.2 Forutsetninger og krav i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A 
For at pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A skal komme til anvendelse, er det enkelte 
forutsetninger som må være oppfylt. Helsehjelpen må være somatisk, pasienten må være over 16 år, 
mangle samtykkekompetanse og motsette seg helsehjelpen. Der forutsetningene er oppfylt, er det en 
rekke vilkår som må være oppfylt før helsehjelpen kan gjennomføres med tvang, og det er stilt 
særskilte krav til saksbehandlingen.  
 
2.2.3 Samtykkevurderinger 
Hovedregelen er at pasienten skal samtykke til helsehjelpen, jf. pbrl. § 4-1. Der det er usikkert om 
pasienten forstår konsekvensene av å nekte helsehjelpen skal den som har det faglige ansvaret for 
helsehjelpen vurdere om pasienten mangler samtykkekompetanse etter pbrl. § 4-3. Dette vil ofte 
være den samme som skal gjøre de helsefaglige vurderingene etter pbrl. kapittel 4 A. Fordi 
avgjørelser om manglende samtykkekompetanse er en premiss for å benytte tvungen helsehjelp, er 
det helt vesentlig at pasientens samtykkekompetanse vurderes på en forsvarlig måte.  
 
2.2.4 Motstand mot helsehjelp  
Pasienter kan vise motstand mot helsehjelp på ulike måter. Helsehjelp som gjennomføres selv om 
pasienten motsetter seg den, er å anse som tvungen helsehjelp. Dersom pasienten mangler 
samtykkekompetanse, men ikke motsetter seg helsehjelpen, gir pbrl. § 4-6 helsepersonell hjemmel 
til å ta avgjørelser om helsehjelpen etter særskilte kriterier.  
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2.2.5 Tillitskapende tiltak 
Tillitskapende tiltak er tiltak som blir satt i verk for å få pasienten til frivillig å ta imot helsehjelpen. 
Det er et vilkår at tillitskapende tiltak er forsøkt før helsehjelpen gjennomføres med tvang, med 
mindre det er åpenbart formålsløst å prøve slike tiltak, jf. pbrl. § 4A-3 første ledd. 
 
2.2.6 Helsefaglige vurderinger 
Ansvarlig for helsehjelpen skal gjøre helsefaglige vurderinger av om vilkårene i § 4A-3 andre og 
tredje ledd er oppfylt. Disse vurderingene omfatter om helsehjelpen er nødvendig, noe som 
innebærer at det omhandler helsehjelp som pasienten har rett på etter pbrl. § 2-1 a andre ledd og om 
unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade. Videre skal det vurderes om det 
planlagte tvangstiltaket står i forhold til behovet for helsehjelpen og at tvungen helsehjelp etter en 
helhetlig vurdering fremstår som den klart beste løsningen for pasienten.  
 
Dersom tiltaket er å anse som et alvorlig inngrep for pasienten, som for eksempel tiltak som 
innebærer inngrep i kroppen, bruk av reseptbelagte legemidler eller tvungen innleggelse og 
tilbakehold på sykehjem, skal ansvarlig for helsehjelpen samrå seg med annet kvalifisert personell, 
jf. § 4A-5 andre ledd. Så langt det er mulig skal helsepersonell innhente informasjon fra pasientens 
nærmeste pårørende om hva pasienten ville ha ønsket, før avgjørelsen om tvungen helsehjelp blir 
tatt, jf. § 4A-5 fjerde ledd.  
 
2.2.7 Evaluering av tvungen helsehjelp 
Tvungen helsehjelp skal etter § 4A-4 fjerde ledd evalueres fortløpende og avbrytes straks vilkårene 
ikke lenger er oppfylt. Det skal i evalueringen legges vekt på om helsehjelpen viser seg å ha ønsket 
virkning, eller ha uforutsette negative virkninger. 
 
2.2.8 Dokumentasjon 
Helsepersonell skal føre journal i henhold til de krav som stilles til journalens innhold, jf. hpl § 39. 
Formålet med kravet om å føre pasientjournal er blant annet å sikre forsvarlig oppfølging av 
pasienten og ivareta pasientsikkerheten. Kommunens plikt til å legge til rette for journalføringen er 
beskrevet i punkt 2.1.4. Opplysninger knyttet til temaene i dette tilsynet er å anse som relevante og 
nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen. Slike opplysninger skal etter hpl. § 40 og 
pasientjournalforskriften §§ 4–8 dokumenteres i pasientens journal.  
 

3 Undersøkelsesområdene 
 
Gjennom tilsynet skal fylkesmannen undersøke om kommunen sikrer at pasienter som mangler 
samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen får nødvendig helsehjelp, og at 
helsehjelpen så langt det er mulig blir gitt uten bruk av tvang. Undersøkelsene omfatter om 
kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at: 
 

1. pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp 
2. motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak  
3. pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen 

vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
4. tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 
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Undersøkelsesområdene inngår i en naturlig prosess fra motstand mot helsehjelp blir fanget opp og 
til en konklusjon om at helsehjelpen skal eller ikke skal gjennomføres med tvang. Innenfor hvert 
undersøkelsesområde er det avgrensede prosesser.  
 
Fylkesmannen må gjøre nødvendige tilpasninger av undersøkelsene avhengig av hvilket 
tjenesteområde som er valgt (sykehjem eller hjemmebaserte tjenester).  

3.1 Om fylkesmannens undersøkelse og bedømmelse 
 
De styringsaktivitetene som er gjennomgått i kapittel 2.1 er gjennomgående for alle 
undersøkelsesområdene. Dette innebærer at de styringsdokumentene som kommunen har utarbeidet 
for ledelse og kvalitetsforbedring både kan være generelle, slik at de dekker alle 
undersøkelsesområdene, eller være avgrenset til ulike temaer innenfor tvungen helsehjelp. 
Eksempler på dokumenter som ofte er gjennomgående er oversikt over risiko og sårbarhet og 
rutiner for samarbeid mellom helsepersonell. Eksempel på styringsdokument som ofte er mer 
avgrenset er rutine for vurdering av samtykkekompetanse. Informasjon fra styringsdokumentene 
skal følges opp i intervjuene og ses opp mot resultatdokumenter som journaler, vedtak om tvungen 
helsehjelp, avgjørelser om samtykkekompetanse og evalueringsrapporter i forbindelse med 
gjennomføring av tvungen helsehjelp. 
 
Erfaringer fra tilsyn har vist at relevante opplysninger om helsehjelpen enkelte ganger blir 
dokumentert andre steder enn i pasientens journal. Dette kan være bøker og permer på vaktrommet, 
vaktplaner, tiltaksplaner mv. Fylkesmannen bør derfor etterspørre om det blir benyttet slike 
alternative steder å dokumentere. Slik dokumentasjon er ikke i henhold til krav til journalføringen. 
Formålet med å finne disse opplysningene er imidlertid ikke å avdekke brudd på krav til 
journalføringen, men å få opplysninger om kommunens praksis på området tvungen helsehjelp. Vi 
anbefaler derfor at faktum om mangler i journalføring blir brukt for å understøtte eventuelle brudd 
på krav tilknyttet undersøkelsesområdene, og ikke til å utforme egne lovbrudd om journalføringen. 
 
Fylkesmannen bør videre unngå å formulere lovbrudd knyttet til manglende oppfyllelse av en 
konkret styringsaktivitet. Vi anbefaler at faktum om manglende styring benyttes for å understøtte 
lovbrudd knyttet til undersøkelsesområdene.  
 
For hvert undersøkelsesområde er det angitt hva som skal til for å sikre god praksis og for å 
oppfylle kravene. Avslutningsvis på hvert område er det anført påstander om kommunens ledelse og 
kvalitetsarbeid (boksene). Svarene på de ulike påstandene skal vurderes samlet før fylkesmannen 
konkluderer, inkludert avgjør hvordan et eventuelt lovbrudd skal formuleres.  

3.2 Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp  
 
Undersøkelsestemaet 
Temaet for dette undersøkelsesområdet er om kommunen sikrer at helsepersonellet fanger opp at 
pasienter motsetter seg helsehjelpen. Det inngår også i undersøkelsene om kommunen sikrer at 
avdekket motstand blir videreformidlet til involvert helsepersonell.  
 
Alt involvert helsepersonell må være klar over at all helsehjelp i utgangspunktet skal være frivillig, 
men at det kan være situasjoner hvor motstand mot helsehjelp må løses ved bruk av tvang. 
 
God praksis i den daglige ytelsen av helse- og omsorgstjenester, både på sykehjem og i 
hjemmetjenesten, er å tilrettelegge hjelpen individuelt ut fra pasientens behov og ønsker. Det krever 
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at helsepersonellet har anledning til å bli godt kjent med pasienten. I noen situasjoner vil  
helsepersonell møte pasienter som gir uttrykk for at de ikke ønsker å ta imot helsehjelpen. Det vil 
ikke nødvendigvis si at de ikke ønsker hjelpen, men de kan ønske at hjelpen blir gitt på en annen 
måte, på et annet tidspunkt el. Pasienten kan f.eks. være vant med å ta medisinene sine etter å ha 
spist frokost, og kan protestere hvis de blir bedt om å ta dem før de har spist. Slike situasjoner kan 
løses ved enkel tilrettelegging om helsepersonell kjenner pasienten og skjønner hvorfor han/hun 
protesterer mot hjelpen.  
 
For en del av disse pasientene vil det også ofte være nødvendig med alminnelig motivasjonsarbeid, 
berolige og trygge pasienten, og bruke nok tid mv., for å få gjennomført helsehjelpen. Variasjon i 
dagsformen kan også medføre at pasienten kun vegrer seg mot helsehjelpen enkelte ganger, men 
senere mottar den uten protester. Slik motstand vil derfor ikke nødvendigvis bety at helsepersonell 
skal iverksette tiltak etter pbrl. kapittel 4 A. Det som blir avgjørende for når slike tiltak må settes i 
gang, vil være omfang og varighet av motstand, videre at motstanden ikke kan overkommes med 
ordinær tilrettelegging. Det vil også ha stor betydning om helsehjelpen pasienten motsetter seg er 
kritisk og må bli gjennomført uten utsettelse. I denne sammenhengen har kunnskap om pasientens 
ønsker stor betydning for vurderingen av om pasienten faktisk yter motstand. 
 
Fylkesmannen må ut fra informasjon fra ulike kilder vurdere om virksomheten har satt sine ansatte i 
stand til å fange opp reell motstand og at informasjon om dette blir informert til rette 
vedkommende. Det kan være situasjoner hvor motstand får pågå for lenge uten at det blir fulgt opp. 
F.eks. kan det flere ganger være rapportert at en pasient ikke vil ha kveldsmedisinene sine og at 
helsepersonellet respekterer dette. Det blir ikke brukt tvang, men det blir heller ikke rapportert og 
tatt opp med fastlege/sykehjemslege for å vurdere nødvendigheten av legemidlet. 
 
Pasienter kan vise motstand på ulike måter. Motstand kan komme til uttrykk klart verbalt eller 
fysisk, eller på måter som ikke er så lett å fange opp, for eksempel ansiktsuttrykk, ved å prøve å 
unngå helsehjelpen på ulike måter (snakke om andre tema, begynne med andre aktiviteter) eller 
bortforklare behovet for hjelp («jeg har dusjet i dag»). Det kan kreve god kjennskap til pasienten for 
å fange opp mostanden. Kommunen må være oppmerksom på at reduserte språkkunnskaper, f.eks. 
redusert norskkunnskap hos helsepersonellet, eller at pasienten har et annet morsmål enn norsk, kan 
være en medvirkende årsak til at motstand ikke blir oppdaget. Kommunen må videre være 
oppmerksom på at helsepersonell kan ha ulik forståelse av hva som er å anse som tvang, grunnet 
kulturbakgrunn eller andre årsaker. Dette er forhold som kan medføre  ekstra tiltak for å unngå at 
tvang gjennomføres uten at vilkårene i pbrl. kapittel 4 A er oppfylt.  
 
Motstand mot helsehjelp krever oppfølging og avklaring med hensyn til om motstanden skal 
aksepteres, om helsepersonellet skal forsøke med tillitskapende tiltak for å få pasienten til å ta imot 
helsehjelpen frivillig, eller om det eventuelt er behov for å vurdere bruk av tvang i 
gjennomføringen, jf. undersøkelsesområdene 3.3 og 3.4. Det er derfor viktig at helsepersonell både 
fanger opp motstand og har kunnskap om hvorfor det er viktig.  
 
Helsepersonells forutsetninger for å kunne tolke om pasienten viser motstand, vil avhenge både av 
generell kunnskap om ulike uttrykksformer, hvor godt de kjenner pasienten og om de har nødvendig 
informasjon om pasientens uttrykksform. For å få avklart hva pasienten utrykker, kan det være 
behov for å hente informasjon fra pasientens pårørende eller personell som har ytt tjenester til 
pasienten tidligere og som kjenner pasienten godt.  
 
Risikoen for å misforstå pasientens atferd er særlig stor der pasienten er ny for kommunens helse- 
og omsorgstjeneste og, for pasienter i hjemmetjenesten, der hjelpen ytes av og til og ofte av kort 
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varighet og av ulike helsepersonell. Jo mindre kontinuitet i tjenesten, jo større vil risikoen for å ikke 
fange opp motstand være. Tilsvarende vil det være en risiko for at motstand ikke blir fanget opp hos 
pasienter som har fått endret uttrykksform og kommunikasjon, som følge av funksjonsfall eller 
andre endringer i sin helsesituasjon. Det øker også risikoen for at pasientens ønsker blir feiltolket 
dersom helsepersonellet kun baserer seg på egne observasjoner for å ta stilling til om motstand 
foreligger. 
 
Det er viktig at opplysninger om motstand blir kjent for både annet helsepersonell som yter 
helsehjelp til pasienten og den som er ansvarlig for helsehjelpen. Usikkerhet om hvem som skal ha 
slik informasjon og når den skal gis, kan medføre en risiko for at helsepersonell med behov for 
informasjon om motstand ikke får den, eller at det tar lang tid før informasjonen når frem. 
 
Det at pasienten motsetter seg helsehjelpen er en nødvendig og relevant opplysning som skal 
dokumenteres i pasientens journal. Dokumentasjon av motstand vil sammen med annen 
informasjonsutveksling mellom involvert helsepersonell bidra til at motstanden blir gjort kjent, og 
til at motstanden kan følges opp med nødvendige vurderinger og tiltak, jf. undersøkelsesområdene 
3.3 og 3.4. 
 
Ved journalgjennomgangen bør fylkesmannen se etter opplysninger som beskriver eller kan tyde på 
at pasienter har motsatt seg helsehjelp. Det kan være dokumentert motstand som kommer tydelig til 
uttrykk, men det kan også være observasjoner som er mer uklare og vanskeligere å tolke, men som 
tyder på at helsepersonell har utfordringer med å gjennomføre helsehjelpen. Dette kan være 
opplysninger om at legemidler blir knust i mat eller drikke, pasienter som rister i sengehesten eller 
ofte går til utgangs- eller hagedør og vil ut. Videre kan det fremkomme opplysninger som 
«pasienten ville ikke dusje i dag, men var fornøyd etterpå» eller «vi måtte være to for å få lagt 
pasienten i kveld». Fylkesmannen bør videre se etter opplysninger om det er pasienter som får mye 
beroligende legemidler og/eller psykofarmaka fast eller ved behov, om det blir brukt fysiske 
bevegelseshindringer, som bord plassert foran stol, eller at uro har blitt drøftet med lege. Slike 
opplysninger betyr ikke nødvendigvis at det foreligger motstand mot helsehjelp eller at tvang blir 
benyttet, men de er indikasjoner som bør følges opp videre i intervju.   
 
 
Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at 
pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp  
 
Kommunens kompetansetiltak gir helsepersonell kunnskap om at helsehjelp som utgangspunkt ikke 
kan gjennomføres med tvang, slik at helsepersonell kan sette motstand mot helsehjelp i 
sammenheng med tvungen helsehjelp etter pbrl. kapittel 4 A. Kompetansetiltakene gir videre 
helsepersonell kunnskap om at pasienter kan ha ulike kommunikasjonsformer og kunnskap om 
hvordan helsepersonellet kan gjenkjenne motstand. Kompetansetiltak om å fange opp motstand blir 
gitt til alt helsepersonell.    
 
Kommunen har tydeliggjort at alt helsepersonell må fortløpende følge med på om pasienter yter 
motstand og de er kjent med når når informasjon om motstand skal videreformidles og til hvem. 
Rutiner for informasjonsutveksling omfatter når ansvarlig for helsehjelpen skal bli informert og 
hvem som har ansvar for å gi denne informasjonen. Videre må det inngå i rutinene hvordan 
motstand skal følges opp, jf. undersøkelsesområdene 3.3. og 3.4.  
 
Kommunen legger til rette for at vurdering og avgjørelser om motstand bygger på god kjennskap til 
og informasjon om pasienten.  
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Kommunen har rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling med pasientens pårørende og annet 
helsepersonell som kjenner pasienten godt når det er nødvendig for å få avklart om pasienten 
motsetter seg hjelpen, samt for å kunne følge opp mostanden på en hensiktsmessig måte, jf. 
undersøkelsesområde 3.3 og 3.4.  
 
Kommunen har rutiner for dokumentasjon av motstand i pasientens journal.  
 
Kommunen følger med på at iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt og at de følges i praksis.  
 
Der kommunen har avdekket mangler, er det iverksatt korrigerende tiltak.  
 
 
 

3.3 Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak 
 
Undersøkelsestemaet 
Temaet for dette undersøkelsesområdet er om kommunen sikrer at helsepersonell følger opp 
motstand ved å iverksette systematiske tiltak for å få pasienten til frivillig å ta imot helsehjelpen. 
Dette omtales i pbrl. kapittel 4 A som tillitskapende tiltak. Formålet med slike tiltak er å forebygge 
og redusere bruk av tvang i gjennomføring av helsehjelp. Før tvungen helsehjelp kan gjennomføres, 
er det et vilkår at tillitskapende tiltak skal være forsøkt først, jf. pbrl. § 4A-3 første ledd. Dette er et 
strengt vilkår som bare kan fravikes når det er åpenbart formålsløst. 
 
Det er mange former for tillitskapende tiltak8. Det er bare hvordan kommunen legger til rette for 
konkret oppfølging av pasienters motstand som skal undersøkes i dette tilsynet, ikke om det er de 
rette tillitskapende tiltakene som blir benyttet for den enkelte pasient. Tillitskapende tiltak kan også 
omfatte generelle forebyggingstiltak som tilrettelegging av det fysiske miljøet, men dette faller 
utenfor tilsynet.  

Helsepersonell vil ofte møte motstand med å forsøke ulike tiltak, som for eksempel å motivere 
pasienten til å ta imot helsehjelpen, informere om viktigheten av helsehjelpen, gjennomføre den på 
en annen måte eller på et annet tidspunkt. Om motstanden fortsetter og det blir vurdert at den ikke 
kan respekteres, må tillitskapende tiltak bli satt i verk og fulgt opp på en systematisk måte. Med 
dette menes at helsepersonell med riktig kompetanse ut fra tiltakene det gjelder og som kjenner 
pasienten, vurderer hvilket tillitskapende tiltak som skal forsøkes og på hvilken måte det skal 
gjennomføres.   
 
God faglig praksis ved utprøving av tillitskapende tiltak er at ett og ett tiltak blir prøvd ut om 
gangen i én definert situasjon hvor pasienten motsetter seg helsehjelp. Alle som skal yte den 
aktuelle helsehjelpen må få informasjon og nødvendig opplæring i hva tiltaket går ut på, hvordan 
det skal gjennomføres og hva som skal observeres og rapporteres. Alle som yter helsehjelp til 
pasienten må følge det tillitskapende tiltaket som er bestemt og dokumentere om tiltaket førte til at 

                                                 
8 Kravet om å unngå bruk av tvang må videre ses i sammenheng med reglene om rett til medvirkning og informasjon i 
pbrl. kapittel 3. For nærmere informasjon om tillitskapende tiltak, se Helsedirektoratets rundskriv IS-2015-08, Pasient- 
og brukerrettighetsloven med kommentarer, kommentarer til § 4 A-3 første ledd.  
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pasienten tok imot helsehjelpen eller ikke. Virkningen av tiltakene må følges tett og fortløpende bli 
evaluert. 
 
Om ett tiltak ikke fører frem og pasienten fremdelse motsetter seg helsehjelpen, må det bli vurdert 
om nytt tiltak skal prøves eller om situasjonen tilsier at helsehjelpen må vurderes opp mot vilkårene 
for tvungen helsehjelp. Hvor lenge og hvor mange tillitskapende tiltak som skal bli prøvd, vil 
avhenge av hvor viktig helsehjelpen er. Noe helsehjelp er av så kritisk karakter, for eksempel 
viktige legemidler, at utprøving av tillitskapende tiltak ikke kan pågå særlig lenge. Ved annen 
helsehjelp, som for eksempel personlig hygiene, kan det være rom for å prøve ut tiltak i et noe 
lengre tidsrom før tvang vurderes. Fylkesmannen må vurdere, ut fra informasjon inhentet fra flere 
kilder, om praksisen ved virksomheten er slik at valg av tillitskapende tiltak blir gjort etter en faglig 
vurdering, blir fulgt av alle som yter den aktuelle helsehjelpen og at tiltakene blir fulgt tett opp og 
vurdert fortløpende.  
 
Dersom tillitskapende tiltak ikke blir gjennomført systematisk, kan oppfølgingen bli tilfeldig og 
personavhengig, og målet om å yte helsehjelpen uten motstand kan bli vanskeligere å nå. Det kan 
også medføre at pasienten blir utsatt for unødige tiltak eller at utprøvingsperioden blir lang og 
belastende. Resultatet kan bli at helsehjelp gjennomføres med tvang, selv om mer målrettede tiltak 
kunne ha resultert i frivillighet. En slik oppfølging av motstand er verken i henhold til kravet om å 
unngå tvang eller til kravet om forsvarlige helsetjenester i hol. § 4-1.  
 
En viktig del av en systematisk oppfølging av tillitskapende tiltak, er at det er tydelig for involvert 
helsepersonell hvordan informasjon skal formidles og til hvem. Det er særlig viktig å ha rutiner for 
samarbeid og informasjonsutveksling med ansvarlig for helsehjelpen. Ansvarlig for helsehjelpen må 
gjøre helsefaglige vurderinger av hvilke konsekvenser det har for pasienten om helsehjelp unnlates 
og i så fall hvor lenge det er forsvarlig at helsehjelp ikke blir gitt. Videre er det ansvarlig for 
helsehjelpen som må vurdere om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang dersom arbeidet med å 
oppnå frivillighet ikke fører fram, jf. punkt 3.49.  
 
Helsepersonells forutsetninger for å kunne oppnå at pasienter mottar helsehjelpen frivillig, vil 
avhenge både av generell kunnskap om hvilke tiltak som kan være aktuelle for å oppnå frivillighet, 
hvor godt de kjenner pasienten og om de har nødvendig informasjon om hvorfor pasienten motsetter 
seg helsehjelpen. Jo bedre informasjonsgrunnlag helsepersonell har, jo mer målrettet og effektive 
kan tiltakene være. Det å kartlegge mulige årsaker til motstanden kan særlig gi mulighet til å legge 
til rette på en måte som gjør at pasienten ikke lenger motsetter seg hjelpen. Kilder til kunnskap om 
årsaker kan være familie, pårørende, personell som har ytt tjenester til pasienten tidligere og som 
kjenner pasienten godt.  
 
Det skal dokumenteres i pasientens journal at motstand fra pasienten er fulgt opp med tillitskapende 
tiltak. Dette omfatter opplysninger om hvilke tiltak som ble forsøkt og om det førte til at pasienten 
mottok helsehjelpen frivillig. Dokumentasjon av slike tiltak vil sammen med annen 
informasjonsutveksling mellom involvert helsepersonell bidra til at de tillitskapende tiltakene blir 
gjort kjent, evaluert og at det blir konkludert med hvilke tiltak som skal benyttes. 
 
Ved journalgjennomgangen bør fylkesmannen, ut fra den motstand/indikasjon på motstand som er 
sett i journalene, se etter opplysninger om hvordan mostand/indikasjon på mostand er vurdert og 
eventuelt fulgt opp. Fylkesmannen skal se etter opplysninger om det er satt i verk tiltak som har 
                                                 
9 Der tillitskapende tiltak fører frem, må kommunen legge til rette for at ansvarlig for helsehjelpen vurderer om 
pasienten skal følges opp med vurdering av samtykkekompetanse og om helsepersonellet skal ta avgjørelse om 
helsehjelpen, jf. pbrl. § 4-6. 
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som mål å unngå motstand og om disse tiltakene følges opp systematisk. For å bidra til at 
helsehjelpen blir forsvarlig bør disse opplysningen være nedtegnet steder som gjør at de er lett 
tilgjengelig for de som skal yte helsehjelpen. Der det ikke er opplysninger om oppfølging av 
motstand/indikasjon på motstand, er det viktig informasjon å ta med videre til intervjuet med 
helsepersonell og ledere.  
 
Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at 
motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak  
 
Kommunen har vurdert om det er risiko for at kravet om å unngå bruk av tvang ikke blir oppfylt, 
inkludert at tillitskapende tiltak ikke blir prøvd. Dersom det er avdekket risiko, har kommunen valgt 
tiltak med bakgrunn i risikovurderingen.  
 
Kommunens kompetansetiltak omfatter opplæring- og veiledningstiltak som gir helsepersonell 
generell kunnskap om ulike former for tillitskapende tiltak. Opplæringen sikrer at helsepersonellet 
får kunnskap om at arbeid med tillitskapende tiltak må ses i sammenheng med å gi pasienter 
nødvendig helsehjelp og unngå eller redusere bruk av tvang. Opplærings- og veiledningstiltakene 
gir helsepersonell som skal vurdere og beslutte hvilke tiltak skal prøves ut, kompetanse om hvilke 
tiltak som kan benyttes og når det er hensiktsmessig å benytte de ulike tiltakene. Kommunen har 
lagt til rette for at helsepersonell med kunnskap om tillitskapende tiltak kan veilede andre, som 
vikarer og ufaglærte.  
 
Kommunen har tydeliggjort hvem som har ansvaret for å beslutte, følge opp og evaluere tiltak og at 
dette ansvaret er kjent for involvert helsepersonell. Tillitskapende tiltak blir prøvd ut på en 
systematisk måte, ved at helsepersonell gjennomfører de tillitskapende tiltakene som er bestemt, 
resultatet blir rapportert og evaluert.   

Dersom ansvaret for arbeidet med tiltak for å oppnå frivillighet blir lagt til en annen enn ansvarlig 
for helsehjelpen, må vedkommende samarbeide med ansvarlig for helsehjelpen i 
utprøvingsperioden. Det er rutiner for samarbeidet som sikrer at ansvarlig for helsehjelpen blir 
involvert tidsnok til å vurdere konsekvensene av å unnlate å gi helsehjelpen, og slik at ansvarlig for 
helsehjelpen er forberedt dersom arbeidet med tillitskapende tiltak ikke fører fram, jf. 3.4 og. 3.5.   

Kommunen har rutiner som sikrer at beslutninger om hvilke tillitskapende tiltak som skal settes i 
gang blir gjort kjent for annet involvert helsepersonell, og at rutinene tydeliggjør hvordan og når 
helsepersonell skal rapportere om hvordan tiltakene fungerer.  

Kommunen har lagt til rette for at helsepersonell kan ta hensyn til individuelle forhold hos 
pasientene i arbeidet med tiltak for å unngå tvungen helsehjelp. Helsepersonell har 
rammebetingelser til å bli godt kjent med pasientene og får tid til å kartlegge mulige årsaker til 
motstand, slik at vurderinger og avgjørelser om tillitskapende tiltak bygger på et tilstrekkelig 
informasjonsgrunnlag.  

Kommunen har rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling med pasientens pårørende og 
andre som kjenner pasienten godt der dette er nødvendig for å få nok informasjon til å vurdere og 
beslutte tiltak.  

Kommunen har rutiner for å hvordan opplysninger om tillitskapende tiltak skal dokumenteres i 
pasientens journal.  
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Kommunen følger med på at iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt og at de følges i praksis.  
 
Der kommunen har avdekket mangler, er det iverksatt korrigerende tiltak. 
 
 

3.4 Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og ansvarlig for helsehjelpen 
vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
 
Forutsetningene for undersøkelsene i dette tilsynet er at det dreier seg om pasienter som det er 
usikkert om forstår konsekvensene av å motsette seg helsehjelpen. Der tillitskapende tiltak ikke 
fører frem, er det er nødvendig at samtykkekompetansen blir vurdert for å avklare om pasienten kan 
ta avgjørelse om helsehjelpen selv eller om avgjørelsen skal tas av den som er ansvarlig for 
helsehjelpen. Dersom pasienten mangler samtykkekompetanse, må ansvarlig for helsehjelpen 
vurdere om vilkårene for å yte helsehjelpen med tvang er til stede.  
 
3.4.1 Samtykkekompetanse 
 
Undersøkelsestemaet 
Temaet for dette undersøkelsesområdet er om kommunen sikrer at pasientens kompetanse til å ta 
beslutninger i spørsmål om helsehjelpen (samtykkekompetanse) blir vurdert opp mot den aktuelle 
helsehjelpen. Manglende samtykkekompetanse er en forutsetning for å anvende tvungen helsehjelp, 
jf. pbrl. § 4A-2.  
 
Motstand mot helsehjelp aktualiserer behovet for å vurdere om pasienten er samtykkekompetent.  
Vurderingen kan skje på ulike stadier i prosessen, som når motstand er fanget opp, under utprøving 
av tillitskapende tiltak, eller etter utprøvingsperioden. En pasient kan også ha blitt vurdert til å 
mangle samtykkekompetanse i spørsmål om helsehjelp på et tidligere tidspunkt. Ansvarlig for 
helsehjelpen skal da vurdere om det er nye forhold som medfører at samtykkekompetanse må 
vurderes på nytt. Det vesentlige er om den vurderingen som allerede er gjort også omfatter den 
helsehjelpen pasienten motsetter seg, og om det er endringer i pasientens funksjonsnivå som 
innebærer at det må gjøres en ny vurdering. Dersom samtykkekompetansen ikke nylig er vurdert, 
må den bli vurdert før det kan gjøres videre helsefaglige vurderinger av om helsehjelpen kan 
gjennomføres ved bruk av tvang.   
 
Alt helsepersonell skal være oppmerksom på om helsehjelpen tas imot frivillig og skal ha kunnskap 
om når vurdering av samtykkekompetansen er nødvendig. Selve vurderingen av om pasienten 
mangler samtykkekompetanse skal normalt tas av den som er faglig ansvarlig for helsehjelpen. For 
hjemmebaserte tjenester vil det ofte bety pasientens fastlege. Dette vil i utgangspunktet være den 
som også er ansvarlig for å gjøre helsefaglige vurderinger om tvungen helsehjelp etter pbrl. kapittel 
4 A. Noen kommuner kan ha valgt at samtykkevurderinger skal gjøres av noen få utpekte 
helsepersonell. Det er vesentlig at helsepersonell vet hvem som har ansvar for å avgjøre om en 
pasient er samtykkekompetent eller ikke, og vet når og hvordan vedkommende skal bli involvert i 
prosessen.  
 
Fordi manglende samtykkekompetanse er et premiss for å benytte tvungen helsehjelp, er det helt 
avgjørende at pasientens samtykkekompetanse blir vurdert på en forsvarlig måte. Vurderingen skal 
ikke være generell, men være knyttet opp mot den konkrete helsehjelpen. I noen situasjoner er 
helsehjelpen som pasienten motsetter seg av en så kritisk art at det haster å få avklart om 
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helsehjelpen skal bli gitt med tvang. Det må da være mulig å få gjort en vurdering av pasientens 
samtykkekompetanse på kort varsel, slik at det ikke blir unødig forsinkelse i prosessen. 
 
Det kan være åpenbart om en pasient er samtykkekompetent eller ikke. For flere av de pasientene 
dette tilsynet er rettet mot, vil det i mange tilfeller være tvil om pasienten har samtykkekompetanse 
til den konkrete helsehjelpen. Selv om pbrl. § 4-3 andre ledd angir hva som skal inngå i en 
vurdering av samtykkekompetanse, er det rom for fagetiske standarder og skjønnsmessige 
vurderinger. Det er utviklet ulike faglige verktøy for samtykkevurderinger10. De ulike verktøyene 
fokuserer som regel på følgende områder: 
 

• pasientens evne til å forstå informasjon som er relevant for beslutningen om helsehjelp 
• pasientens evne til å anerkjenne informasjonen i sin egen situasjon, spesielt knyttet til egen 

lidelse og konsekvenser av de ulike behandlingsalternativene 
• pasientens evne til å resonnere med relevant informasjon i en avveining av de ulike 

behandlingsalternativene  
• pasientens evne til å uttrykke et valg  

 
Ansvarlig for helsehjelpen har ofte behov for å samarbeide med helsepersonell som yter 
helsehjelpen til pasienten for å kunne ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. I hjemmebaserte 
tjenester kan det være utfordrende å få tilstrekkelig med opplysninger til samtykkevurderingen. Det 
er ikke gitt at verken helsepersonell eller ansvarlig for helsehjelpen (som oftest fastlegen) kjenner 
pasienten godt. Det er ofte mange tjenesteytere, og de er oftest alene hos pasienten og i kort tid av 
gangen. Enkelte av pasientene kan også være sjelden hos fastlegen. Det må være tydelig for 
helsepersonell hvilke observasjoner de skal gjøre av pasienten og hvilke opplysninger de skal 
bringe videre til ansvarlig for helsehjelpen. Dette er viktige forutsetninger for å sikre at pasientens 
samtykkekompetanse blir vurdert uten unødige forsinkelser. 
 
Avgjørelser om manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og den skal 
inngå i pasientens journal. Dokumentasjon av om det er gjort samtykkevurdering kan nedtegnes 
ulike steder i journalen.  
 
 
Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at 
pasienters samtykkekompetanse blir vurdert  
 
Kommunen har vurdert om det er risiko for at tvungen helsehjelp blir gjennomført uten at det er 
gjort helsefaglige vurderinger av om vilkårene er oppfylt, inkludert forutsetningen om at pasienten 
mangler samtykkekompetanse til helsehjelpen. Dersom det er avdekket risiko, har kommunen valgt 
tiltak med bakgrunn i risikovurderingen.  

Kommunens kompetansetiltak omfatter opplæring- og veiledningstiltak om hvordan helsepersonell 
som yter helsehjelp kan fange opp forhold hos pasienten som tilsier at samtykkekompetansen bør 
vurderes. De som er utpekt til å foreta vurdering av samtykkekompetanse, som oftest ansvarlig for 
helsehjelpen, får opplæring og veiledning om kravene til vurderingene av samtykkekompetanse, jf. 
punktene ovenfor, inkludert at vurdering av samtykkekompetanse blir knyttet til den aktuelle 

                                                 
10 Helsedirektoratets rundskriv IS-2015-08, Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, kommentarer til § 4-3 
andre ledd 
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helsehjelpen som pasienten motsetter seg. Ansvarlig for helsehjelpen er gitt kunnskap om faglige 
verktøy som kan benyttes til vurderingene.  

Kommunen har tydeliggjort hvem som har ansvaret for å vurdere samtykkekompetanse og at dette 
er kjent for involvert helsepersonell. Det er lagt til rette for rask avklaring av samtykkekompetansen 
ved behov.  

Kommunen har rutiner for hvordan involvert helsepersonell samarbeider og utveksler nødvendig 
informasjon med den som har ansvaret for å vurdere samtykkekompetansen.  

Kommunen har rutiner for hvordan avgjørelser om manglende samtykkekompetanse skal 
dokumenteres i pasientens journal. 

Kommunen følger med på at iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt og at de følges i praksis.  
 
Der kommunen har avdekket mangler, er det iverksatt korrigerende tiltak. 

 
3.4.2 Ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
 
Undersøkelsestemaet 
Tema for dette undersøkelsesområde er om kommunen sikrer at det blir foretatt en forsvarlig 
vurdering av om helsehjelpen skal gis med tvang der tillitskapende tiltak ikke har ført frem, og at 
det blir fattet et vedtak om dette. Hvilke vurderinger som må gjøres før helsehjelpen kan ytes med 
tvang går fram av pbrl. § 4A-3 andre ledd. Vilkårene omfatter helsefaglige vurderinger av om:   
 

• unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade 
• helsehjelpen er nødvendig  
• tvangstiltaket som planlegges brukt må stå i forhold til behovet for helsehjelpen 
• helsehjelpen fremstår som den klart beste løsningen for pasienten 

 
Disse vilkårene skal sikre avveiningen mellom formålene med kapittel 4 A, som på den ene siden er 
å begrense bruk av tvang og på det andre siden å sikre nødvendig helsehjelp til pasientene. De 
særskilte saksbehandlingskravene i pbrl. § 4A-5 skal sikre at vurderingene gjøres på en forsvarlig 
måte.  
Det er ofte flere helsepersonell som arbeider sammen for å gi pasienten et faglig forsvarlig og 
helhetlig tilbud. Det er likevel den som er ansvarlig for helsehjelpen som skal gjøre de helsefaglige 
vurderingene av om vilkårene for bruk av tvang er oppfylt og eventuelt fatte vedtak om tvungen 
helsehjelp. Hvem som har dette ansvaret må være tydelig angitt. Uten slik ansvarsplassering kan det 
være en risiko for at pasienten ikke får vurdert om helsehjelpen skal gis med tvang, eller at 
vurderingene blir unødig forsinket.   
 
Informasjonen vurderingene skal bygge på, krever god kjennskap til pasienten. For at ansvarlig for 
helsehjelpen skal ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, krever det derfor ofte et samarbeid med 
helsepersonell som yter helsehjelpen. Det kan også være nødvendig å innhente informasjon fra 
pårørende eller personell som kjenner pasienten godt. Dette kan for eksempel være personell som 
nylig har ytt tjenester til pasienten, for eksempel i omsorgsbolig. Opplysninger fra helsepersonell og 
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pårørende kan særlig være viktig for vurderingene av om det er forholdsmessighet mellom tiltaket 
og helsehjelpen og om tiltaket er den klart beste løsningen for pasienten.   
 
Det er stilt særskilte krav til saksbehandling av vedtak om tvungen helsehjelp i pbrl. § 4A-5. For 
helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, skal ansvarlig for helsehjelp alltid 
rådføre seg med annet kvalifisert personell, jf. pbrl. § 4A-5 andre ledd. Ansvarlig for helsehjelpen 
må vurdere om det er behov for å rådføre seg med annet kvalifisert personell også for andre tiltak 
for å kunne vurdere om vilkårene er oppfylt. 
 
Pasientens tidligere uttrykte ønsker og verdier av sentral betydning i vurderinger av om 
helsehjelpen skal gjennomføres med tvang. Det er derfor et krav om at slike opplysninger inngår i 
beslutningsgrunnlaget til ansvarlig for helsehjelpen så langt det er mulig, jf. pbrl. § 4A-5 fjerde 
ledd11. 
 
Vedtak om tvang skal inngå i pasientjournalen. Ved gjennomgang av journal kan opplysninger om 
helsemessige vurderinger og vedtak være ført i løpende journal eller på egen fane. For eksempel der 
sykehjemslege eller fastlege har foretatt vurderingene, kan dokumentasjonen være i en fane for 
legenotater eller vedtak. Det må være kjent for involvert helsepersonell hvor i journalen disse 
opplysningene skal føres. Uansett plassering av opplysningene, er de vesentlige for å sikre 
forsvarlige tjenester, og må derfor være lett tilgjengelig for helsepersonell som yter helsehjelp.              
 
Pasienten og pasientens nærmeste pårørende skal underrettes om vedtaket, og vedtaket skal sendes i 
kopi til fylkesmannen og overordnet faglig ansvarlig i kommunen.  
 
Særlig om tvungen innleggelse på sykehjem 
Undersøkelsene i dette tilsynet gjelder i utgangspunktet uavhengig av hvilke tvangstiltak som er 
planlagt benyttet for å gjennomføre helsehjelpen. Fylkesmannen skal likevel undersøke særskilt om 
kommunen sikrer at pasienter ikke holdes tilbake i eget hjem (omsorgsbolig, bofellesskap eller 
«opprinnelig bolig»). Tilbakeholdelse som tiltak kan kun skje i helseinstitusjon (i dette tilsynet er 
helseinstitusjon avgrenset til sykehjem12). Fylkesmannen skal derfor også undersøke om kommunen 
sikrer at tvungen innleggelse på sykehjem blir vurdert der hjemmeboende pasient uten 
samtykkekompetanse ikke lenger kan få forsvarlige tjenester hjemme.  
 
Det som kan aktualisere et behov for innleggelse er at pasienten utsetter seg selv for fare på grunn 
av desorientering, hukommelsessvikt eller ukritisk atferd. Pasienten kan for eksempel forville seg ut 
med fare for å bli alvorlig skadet i trafikken eller at vedkommende ikke er i stand til å finne veien 
tilbake til sitt hjem. Der det ikke lenger er mulig å gi forsvarlig helsehjelp i hjemmet, vil tvungen 
innleggelse på sykehjem være det tiltaket som kan sikre et forsvarlig tilbud til pasienten.  
 
Henvendelser om innleggelse i helseinstitusjon kommer ofte fra pasientens nærmeste pårørende 
eller fra helsepersonell som yter helsehjelp til pasienten. En slik henvendelse må rettes til den som 
er ansvarlig for helsehjelpen. Uten en tydelig plassering av hvem som har dette ansvaret, kan det 
være en risiko for at vurderingen av tvungen helsehjelp blir unødig forsinket, til stor belastning og 
fare for pasienten.  
 
Dersom helsehjelpen er besluttet og iverksatt av sykepleier i kommunen, vil det være denne som er 
ansvarlig for å vurdere tvungen innleggelse. Dette kan gjelde pasienter som ikke trenger medisinsk 
behandling, men som for eksempel kun trenger forebyggende helsehjelp på grunn av desorientering 
                                                 
11 Helsedirektoratet, rundskriv IS-2015-8, Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, kommentarer til § 4A-5. 
12 Forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon, § 2, jf. § 1 bokstav d.  

96



 
Statens helsetilsyn – Internserien 1/2020 

 

 
 Side 23 av 30 sider 

 

eller tilsvarende. Det kan også være tilfeller der pasienten både får helsehjelp som er besluttet av 
ansvarlig sykepleier og som er besluttet av fastlegen. I slike tilfeller vil fastlegen som hovedregel 
være den som skal vurdere om vilkårene for tvungen helsehjelp er oppfylt. Det vil nødvendigvis 
alltid være fastlegen som skal gjøre slike vurderinger der fastlegen alene er ansvarlig for 
helsehjelpen til pasienten.  
 
Tvungen innleggelse er et alvorlig inngrep for pasienten, noe som krever at ansvarlig for 
helsehjelpen skal rådføre seg med annet kvalifisert personell. Det vil derfor i saker om tvungen 
innleggelse være behov for samarbeid og informasjonsutveksling mellom involvert helsepersonell 
og den som er ansvarlig for helsehjelpen. Det vil også være et behov for samarbeid mellom 
ansvarlig for helsehjelpen og den enheten i kommunen som tildeler sykehjemsplass. Det er 
vesentlig at kommunen har lagt til rette for et tett og fortløpende samarbeid mellom alle involverte, 
for å unngå at situasjonen får eskalere uten at det er forberedt tiltak den dagen pasienten ikke lenger 
kan få et forsvarlig tilbud i eget hjem.  
 

Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at 
ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
 
Kommunen har vurdert om det er risiko for at tvungen helsehjelp blir gjennomført uten at det er 
gjort helsefaglige vurderinger av om vilkårene er oppfylt, samt om det er risiko for at pasienter ikke 
får nødvendig helsehjelp selv om vilkårene for tvungen helsehjelp er oppfylt. Dersom det er 
avdekket risiko, har kommunen valgt tiltak med bakgrunn i risikovurderingen.  

Kommunens kompetansetiltak omfatter opplærings- og veiledningstiltak, slik at de som er 
ansvarlige for helsehjelpen får kunnskap om vilkårene for bruk av tvang og om 
saksbehandlingskravene. Kommunen har sikret at helsetjenesten og helsepersonell i hjemmebaserte 
tjenester har kunnskap om at pasienter ikke kan holdes tilbake i eget hjem.  
 
Kommunen har tydeliggjort hvem som har ansvaret for å vurdere om vilkår for tvungen helsehjelp 
er oppfylt, samt fatte vedtak, og at dette er kjent for involvert personell. Dette skal omfatte hvem 
som har ansvar for å vurdere tvungen innleggelse i sykehjem.  

Kommunen har lagt til rette for at vurderingene og beslutningene bygger på et tilstrekkelig 
informasjonsgrunnlag. Det er rutiner for at ansvarlig for helsehjelpen rådfører seg med annet 
kvalifisert personell før vedtak treffes der helsehjelpen er et alvorlig inngrep for pasienten, og at det 
er rutiner for å innhente informasjon fra pårørende om hva pasienten ville ha ønsket der dette er 
mulig.  
 
Kommunen har lagt til rette for samarbeid mellom helsetjenesten og pasientens fastlege. For saker 
som omhandler tvungen innleggelse på sykehjem omhandler samarbeidet også kommunens enhet 
som tildeler sykehjemsplass.  
 
Dersom ikke vedtaksmalen med veiledning fra Helsedirektoratet benyttes i avgjørelser om tvungen 
helsehjelp, har kommunen utarbeidet tilsvarende veiledning eller andre tiltak til hjelp for 
vurderingene og saksbehandlingen.   
 
Kommunen har rutiner for hvordan vurderinger av tvungen helsehjelp skal dokumenteres i 
pasientens journal, inkludert vedtaket om tvungen helsehjelp.  
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Kommunen følger med på at iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt og at de følges i praksis.  
 
Der kommunen har avdekket mangler, er det iverksatt korrigerende tiltak. 
 

 

3.5 Kommunen sikrer at tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i 
gjennomføringsperioden  
 
Undersøkelsestemaet 
Temaet for dette undersøkelsesområdet er om kommunen sikrer at vedtatt tvungen helsehjelp blir 
fortløpende evaluert og at helsehjelpen avbrytes dersom vilkårene for å benytte tvang ikke lenger er 
oppfylt, jf. pbrl. § 4A-4 fjerde ledd. Dette undersøkelsesområdet kan kun undersøkes opp mot 
praksis der det er fattet vedtak om tvungen helsehjelp. Dersom det ikke foreligger vedtak, må 
fylkesmannen avgrense undersøkelsene til om kommunens kompetansetiltak omfatter informasjon 
om at tvungen helsehjelp skal evalueres i gjennomføringsperioden, og helsepersonell også i 
gjennomføringsperioden skal vurdere om tvang kan unngås ved å bruke tillitskapende tiltak13. 
 
Det er ansvarlig for helsehjelpen som må vurdere og beslutte om tvungen helsehjelp har ønsket 
effekt eller har uforutsette negative virkninger for pasienten. For å kunne gjøre en vurdering vil det 
ofte forutsette et samarbeid mellom ansvarlig for helsehjelpen og helsepersonell som yter 
helsehjelpen. En evaluering bør som et minimum omfatte vurderinger av om:  
 

• helsehjelpen har ønsket virkning 
• helsehjelpen gir negative bivirkningen eller har andre uforutsette negative virkninger for 

pasienten 
• tvangsbruken har uforutsette negative virkninger 
• det er mulig å få pasienten til å motta helsehjelpen frivillig gjennom tillitskapende tiltak 
• pasientens helsesituasjon har endret seg og det har betydning for om helsehjelpen fortsatt skal 

gis 
• det er endringer i pasientens situasjon av betydning for pasientens samtykkekompetanse. 
• tvangstiltaket blir utført i tråd med vedtaket 
• det er endringer i motstanden fra pasienten 

 
Dersom evalueringen av tvungen helsehjelp ikke blir satt i system, kan det bli tilfeldig og 
personavhengig hvordan pasienten følges opp. For pasienten kan det få den konsekvens at det ikke 
fanges opp at vilkårene for å bruke tvang ikke lenger er oppfylt, og at helsehjelpen ikke blir 
koordinert og helhetlig. Det kan også bidra til at ansvarlig for helsehjelpen ikke får et tilstrekkelig 
grunnlag for å evaluere helsehjelpen eller tvangsbruken.  
 
Det skal være tydelig for helsepersonellet hvilke observasjoner de skal gjøre i 
gjennomføringsperioden og at de skal dokumentere observasjonene i pasientens journal. 
Dokumentasjonen vil sammen med annen informasjonsutveksling mellom involvert helsepersonell 
bidra til at eventuelle endringer hos pasienten blir gjort kjent. Dette må omfatte opplysninger om 
helsepersonell har unngått å bruke tvang gjennom tillitskapende tiltak.  
 
                                                 
13 Helsedirektoratet, rundskriv IS-2015-8, Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, kommentarer til § 4A-4 
fjerde ledd. 
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I pasientjournalene kan dokumentasjon om evaluering av tvungen helsehjelp fremkomme f.eks. i 
løpende journal, under eget punkt i tiltaksplan/behandlingsplan eller på egen fane for helsehjelp 
med tvang. Ved gjennomgang av journaler skal fylkesmannen se om det blir gjort løpende og/eller 
periodevise vurderinger av om behovet for tvungen helsehjelp fortsatt er til stede. Det kan det være 
hensiktsmessig å bruke evalueringspunktene ovenfor for å vurdere om dokumentasjonen tilsier at 
kommunen evaluerer tvungen helsehjelp i henhold til forventningene. Dersom opplysningene i 
journalen tilsier at tiltaket for eksempel har negative konsekvenser for pasienter, skal det fremgå av 
journalen hvordan dette er fulgt opp. 
 
 
Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at 
tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 
 
Kommunen har vurdert om det er risiko for at vedtatt tvungen helsehjelp ikke blir evaluert i 
gjennomføringsperioden. Dersom det er avdekket risiko, har kommunen valgt tiltak med bakgrunn i 
risikovurderingen. 
 
Kommunens kompetansetiltak omfatter opplærings- og veiledningstiltak slik at de som er 
ansvarlige for helsehjelpen og helsepersonell som yter helsehjelp har kunnskap om at vedtatt 
tvungen helsehjelp skal fortløpende evalueres. Opplæringen omfatter kunnskap om at 
helsepersonell i gjennomføringsperioden skal forsøke å unngå å bruke tvang.  
 
Kommunen har tydeliggjort hvordan ansvar og oppgaver er fordelt mellom involvert helsepersonell 
i gjennomføringsperioden. Kommunen har rutiner for hvordan tvungen helsehjelp skal evalueres, og 
disse er kjent for involvert personell. Slike rutiner bør også omfatte jevnlige kontrollpunkter, slik at 
helsepersonellet kan vurdere og oppsummere observasjonene, og at tvungen helsehjelp blir endret 
eller avsluttet dersom pasientens situasjon tilsier det. 
 
Kommunen har rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom involvert helsepersonell 
slik at de som trenger det raskt får nødvendig informasjon om eventuelle endringer av betydning for 
gjennomføring av helsehjelpen.  
 
Kommunen har rutiner for hvordan observasjoner som ledd i evalueringen av tvungen helsehjelp 
skal dokumenteres i pasientens journal.  
  
Kommunen følger med på at iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt og at de følges i praksis.  
 
Der kommunen har avdekket mangler, er det iverksatt korrigerende tiltak. 

 
 
 

4 Tilsynsaktivitetene  
 

4.1 Informasjon til alle kommuner om tema for landsomfattende tilsyn 2020 
Fylkesmannen skal tidlig i 2020 informere alle sine kommuner om tema for landsomfattende tilsyn i 
2020. Veilederen for tilsynet skal følge vedlagt. Kommunene skal få informasjon om at tilsynet i 
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noen kommuner vil bli gjennomført som systemrevisjon, og at andre kommuner vil bli bedt om å 
foreta en vurdering av egen praksis på området. Videre skal fylkesmannen informere om at 
kommunene hvor tilsynet skal gjennomføres (systemrevisjon og egenvurderinger) vil få tilbud om å 
delta ved samlinger før og etter gjennomføring av tilsynet. Hvilke kommuner som er valgt ut og 
dato for når tilsynet skal gjennomføres i de enkelte kommunen skal ikke fremkomme i dette brevet.  
 

4.2 Systemrevisjon  
Systemrevisjonen gjennomføres som beskrevet i Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon, 
Internserien 4/2018. Eventuelle lovbrudd følges opp som vanlig etter Retningslinjer for oppfølging 
og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter, Internserien 8/2011.  
 
Fylkesmannen skal varsle de kommunene som er valgt ut for systemrevisjon på vanlig måte. 
Fylkesmannen skal for minst én systemrevisjon (to for Fylkesmannen i Oslo og Viken) samtidig 
invitere til samling før og etter systemrevisjonen, sammen med (nærliggende) kommuner som er 
valgt ut til å gjennomføre egenvurdering. Denne kommunen skal derfor sammen med varsel om 
tilsyn få invitasjon til samlingene.  
 
Informasjonsinnhenting gjennom samtaler med pasienter  
Tilsynslaget skal innhente informasjon om tjenestene gjennom strukturerte samtaler med pasienter. 
Hvor mange pasienter fylkesmannen skal snakke med må vurderes konkret ved hver enkelt 
systemrevisjon. Antall samtaler bør ikke være for lavt, hvis mulig bør det være minimum 5 
pasientsamtaler til hver systemrevisjon. Pasienter kan velge å ha med seg støtteperson 
(pårørende/verge/andre) under samtalen. Vi anbefaler at to personer fra tilsynslaget gjennomfører 
samtalene. 
 
Fylkesmannen kan be kommunen om hjelp for å finne aktuelle pasienter for samtale, men på en slik 
at måte at det er fylkesmannen som til slutt velger hvilke personer som skal intervjues. 
Fylkesmannen kan for eksempel be om en liste over pasienter som omfattes av ett eller flere av 
følgende forhold: 
 

- ulike former for demenssykdom 
- utviklingshemming 
- ulike former for psykisk sykdom og/eller rusmiddelproblem 
- medfødt eller ervervet hjerneskade 
- kognitiv svikt av andre årsaker 
- høyt forbruk av sovemedisiner, beroligende legemidler og/eller psykofarmaka 
- atferdsutfordringer 

Vi anbefaler at fylkesmannen som del av forberedelsene til tilsynet i den enkelte kommune tar 
kontakt med en eller flere fastleger for å få informasjon om deres erfaringer fra samarbeidet med 
helse- og omsorgstjenesten om tvungen helsehjelp. Slik informasjon kan benyttes som utgangspunkt 
for å stille konkrete spørsmål til kommunen. 
Invitasjonen til og informasjon om samtalen skal være skriftlig og komme fra fylkesmannen. Dette 
kan gjøres på ulike måter, som for eksempel oppslag i fellesareal på sykehjem og bofellesskap, eller 
som brev til den enkelte pasient. For hjemmeboende pasienter bør fylkesmannen vurdere hvordan 
den skriftlige invitasjonen skal følges opp, både for å avtale tid og sted og eventuell minne om 
samtalen. Det bør fremkomme i invitasjonsbrevet at fylkesmannen vil ta kontakt pr. telefon.  
 

100



 
Statens helsetilsyn – Internserien 1/2020 

 

 
 Side 27 av 30 sider 

 

4.3 Egenvurdering  
Fylkesmannen skal for minst én systemrevisjon velge ut minimum 3 kommuner som samtidig skal 
gjøre en egenvurdering av sin praksis. Fylkesmannen skal varsle kommunene som skal gjøre 
egenvurdering. Vedlagt til veilederen er forslag til brev. I varselet skal kommunen få informasjon 
om at de blir invitert til å delta i samling før og etter at tilsynet er gjennomført, og at en kommune 
hvor fylkesmannen skal gjøre systemrevisjon også er invitert til å delta. Det kan være en fordel om 
disse kommunene er nærliggende kommuner, særlig på grunn av reiseavstand og muligheten for at 
kommunene kan fortsette samarbeid også etter dette tilsynet. 
 
Hva egenvurderingen omfatter 
Egenvurderingen er en tilsynsaktivitet som kommunene skal gjennomføre, og den er ikke frivillig, 
slik deltakelse i samlingene er. Egenvurderingen består av gjennomgang av journaler og en 
sjekkliste for praksis, deretter skal kommunen vurdere funnene opp mot kravene i tilsynsveilederen. 
Kommunen skal gå gjennom 15 journaler for pasienter som ikke har vedtak om tvungen helsehjelp 
(om enheten/virksomheten har færre enn 15 pasienter skal journalene for alle pasientene 
gjennomgås), og journaler for de pasientene som har eller har hatt vedtak om tvungen helsehjelp 
siste året.  
 
Dersom kommunen vurderer at praksis eller tilrettelegging av praksis ikke er i henhold til krav i lov 
og forskrift (lovbrudd), skal kommunen utarbeide en plan for hvordan den skal rette opp disse. 
Kommunene som deltar i samlinger før/etter tilsynet tar med seg sin vurdering og eventuell plan for 
hvordan de skal rette opp lovbruddet til samlingen etter tilsynet. Når samlingen er gjennomført 
sender de inn både egenvurderingen og planen til fylkesmannen innen en gitt dato. De kommunene 
som ikke deltar på samlinger sender sin egenvurdering og eventuelle plan for retting av lovbrudd til 
fylkesmannen innen frist satt av fylkesmannen.  
 
Det er utarbeidet veiledningsmateriell for hvordan kommunen skal gjennomføre egenvurderingen, 
med skjema som skal brukes ved journalgjennomgang og gjennomgang av egen styring, ledelse og 
praksis på området tvungen helsehjelp, se vedlegg. 
 

4.4 Nærmere om samlingene som skal gjennomføres for utvalgte kommuner 
Varsel om tilsyn til de kommuner som skal gjøre egenvurderinger bør inneholde informasjon om 
samlingene, målsetningen med disse, en skisse for gjennomføringen, datoer for samlingene og en 
frist for å melde tilbake om de ønsker å delta i samlingene. Det er utarbeidet et forslag til varsel om 
tilsyn til de kommunene som skal foreta egenvurdering, se vedlegg. Henvendelsen må gå til 
ledelsen i kommunen slik at deltakelse i samlingene forankres der. Fylkesmannen skal selv 
utarbeide varsel til kommunen hvor de skal gjennomføre systemrevisjon, og må i varselet ta inn 
tilsvarende infomrasjon om samlingene, jf. punkt 4.2. 
 
Deltakelse i samlingene er frivillig. Om fylkesmannen får liten respons fra kommunene, anbefaler 
vi at revisjonsleder/tilsynsleder tar kontakt og motiverer kommunene til å delta på samlingene for å 
få økt læringsutbytte av tilsynet. Samlingene vil også gi mulighet for erfaringsoverføring mellom 
kommunene og kanskje bidra til økt samarbeid også på andre områder. 
 
Fylkesmennene bestemmer selv hvordan de vil legge opp samlingene med hensyn til tidspunkt 
før/etter selve tilsynsbesøket, lengden på samlingene (hele/halve dager) mv. Fylkesmannen må 
oppfordre til at kommunen er representert med både ledere og helsepersonell. På den første 
samlingen bør fylkesmennene beskrive hva systemrevisjon og egenvurdering er, og presentere 
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tilsynet og opplegget for egenvurderingen. Fylkesmannen skal videre gi informasjon om hva som 
skal undersøkes, aktuelt regelverk og kravene til kommunen på området. Fokus skal være på 
kommunens styring og forbedringsarbeid.  
 
Kommunene gjennomfører egenvurderingen. Dersom kommunen vurderer at egen praksis eller 
tilrettelegging av praksis ikke er i henhold til krav i lov og forskrift, påbegynner kommunen en plan 
for retting av disse. Systemrevisjonen gjennomføres som vanlig, og når endelig rapport fra 
fylkesmannen er ferdig samles alle kommunene igjen.  
 
Samlingen etter gjennomført systemrevisjon og egenvurderinger bør ha stor grad av aktivitet fra 
kommunene. Om mulig bør kommunene selv presentere sine funn, og hva de eventuelt 
planlegger/har gjort av forbedringer. Målsetningen er at kommunene skal lære av hverandres 
erfaringer, funn og forbedringsarbeid. 
 
 

5 Planlegging  
 
Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon beskriver hvordan fylkesmannen skal planlegge, 
utføre og rapportere fra tilsynet. Nedenfor er det derfor kun forhold som er av særlig betydning for 
dette landsomfattende tilsynet som blir gjennomgått.   
 

5.1 Tilsynslag 
Tilsynslagene bør settes sammen slik at laget samlet har god tilsynskompetanse, erfaring og 
kunnskap om tilsynets tema. Det er nødvendig med både helsefaglig og juridisk kompetanse og om 
problemstillinger knyttet til bruk av tvang. Utvelgelse og gjennomgang av pasientjournaler og 
gjennomgangen av de medisinskfaglige vurderinger som er gjort tilsier at det kan være en fordel 
med medisinskfaglig kompetanse i tilsynslaget.  
 
Det vil også være behov for innsikt i kommunal organisering og ledelse av sykehjem og 
hjemmebaserte tjenester, herunder organisering og ansvarsforhold knyttet til legetjenesten i 
sykehjem og fastleger.  
 

5.2 Forventet tidsbruk og krav til aktivitetsvolum  
Omfanget av undersøkelsene i systemrevisjonen tilsier at det vil være behov for å bruke minimum 
to dager der fylkesmannen velger å gjennomføre undersøkelsen i enten sykehjem eller i 
hjemmebaserte tjenester, inkludert samtale med pasientene. Om fylkesmannen velger å undersøke 
begge steder ved samme tilsyn, må det påregnes noe mer tid.  
 
I tillegg kommer tilrettelegging for og gjennomgang av egenvurderinger og planlegging og 
gjennomføring av samlinger før og etter systemrevisjon/egenvurdering.  
 
Aktivitetsvolum 
Dette tilsynet omfatter ulike tilsynsaktiviteter, slik at antall systemrevisjoner er noe lavere enn ved 
andre landsomfattende tilsyn hvor det kun gjennomføres systemrevisjoner.  
 
Beregningen for aktivitetsvolum tar utgangspunkt i Retningslinje for å beregne aktivitetsvolum av 
tilsyn, Internserien 6/2017. En tilpasning for dette tilsynet er gjort for de tilfeller fylkesmannen 
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velger å gjennomføre systemrevisjoner med både hjemmebaserte tjenester og sykehjem i samme 
kommune, inkludert samtale med pasienter. Et slikt tilsyn teller som to systemrevisjoner.   
 
Følgende aktiviteter er minimumskrav for dette landsomfattende tilsynet:  
 
Embete Totalt antall 

systemrevisjoner  
Antall system-
revisjoner som skal 
kombineres med 
egenvurderinger 
(inngår i det totale ant.  
systemrevisjoner) 

Antall kommuner 
som skal gjøre 
egenvurderinger  

Samlinger før og 
etter kombinerte 
systemrevisjoner og 
egenvurderinger14 
 

FMOV 8 2 6 4 
FMIL 4 1 3 2 
FMVT 4 1 3 2 
FMAG 3 1 3 2 
FMRO 3 1 3 2 
FMVL 5 1 3 2 
FMMR 3 1 3 2 
FMTL 4 1 3 2 
FMNO 3 1 3 2 
FMTF 3 1 3 2 

 
 

5.3 Valg av kommuner 
Valg av kommuner foretas som vanlig ut fra risikovurdering og andre forhold som fylkesmannen 
finner grunn til å vektlegge. Tidligere tilsyn på området, klager og kopier av vedtak om tvungen 
helsehjelp og eventuell videre overprøving og etterfølgende kontroll på området, vil gi kunnskap 
om hvordan kommunen organiserer og styrer sin virksomhet på dette området. Dersom 
fylkesmannen ikke har mottatt vedtakskopier eller klager, vil dette, sammen med øvrig kunnskap 
om helsetjenesten i den aktuelle kommune, også være et viktig kunnskapsgrunnlag for valg av 
virksomhet.  
 

5.4 Intervjuer av ledere og ansatte 
Tilsynslaget vurderer hvem det er hensiktsmessig å intervjue. Fylkesmannen må imidlertid sikre at 
både ledere/personer med administrativt og faglig ansvar og helsepersonell som yter helsehjelp blir 
intervjuet. Det kan være hensiktsmessig å intervjue kommuneoverlege eller administrativ leder for 
legetjenester, samt den/de som er utpekt til å være overordnet faglig ansvarlig for tvungen 
helsehjelp i kommunen.  
 
Både i hjemmetjenesten og på sykehjem er det videre viktig å intervjue personell med både 
helsefaglig kompetanse og ansatte uten formell kompetanse, som lærlinger, ufaglærte og vikarer. 
Det bør også så langt det er mulig, være en fordeling av heltids- og deltidsansatte.  
 

                                                 
14 En samling før og en samling etter systemrevisjon og egenvurderinger, utgjør to samlinger.  
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Det er videre viktig å intervjue helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen. Fastlegen skal 
imidlertid ikke intervjues, men det kan være aktuelt å ha samtaler med fastleger for å få informasjon 
om samarbeidet med hjemmebaserte tjenester. Dette skal i så fall kommunen informeres om. 
 
Under enkelte intervjuer kan det komme frem opplysninger som det er behov for å sjekke ut ved å 
se i dokumenter, resultatregistreringer, møtereferater eller annet. Det er viktig at det er satt av tid 
nok til slike verifikasjoner. Under tilsynet er det også aktuelt å gjennomgå avviksmeldinger og 
oppfølging av disse, rapporter fra relevante interne og/eller eksterne revisjoner sjekklister, 
dokumentasjon av opplæring med mer.   
  

6 Rapporter 

6.1 Tilsynsrapport 
Umiddelbart etter tilsynet skal fylkesmannen utarbeide et utkast til tilsynsrapport. Statens 
helsetilsyns rapportmal skal benyttes. Tilsynsrapporten skal redegjøre for hva som er undersøkt og 
tilsynets konklusjoner med tilhørende faktagrunnlag og krav. Fylkesmannen skal påse at også 
tilsynsmyndighetens vurderinger går fram. Dersom det konkluderes med svikt eller fare for svikt i 
tjenestene, skal det tydelig gå fram hvilke konsekvenser dette har for pasientene. Kommunene skal 
få mulighet til å kommentere foreløpig rapport før fylkesmannen skriver endelig rapport. 
 
Tilsynsrapporten skal sendes til kommunen v/kommunedirektøren. Kopi av tilsynsrapportene 
sendes, i word, fortløpende til postmottak@helsetilsynet.no, og senest innen 1. desember 2020.  
 

6.2 Nasjonal oppsummeringsrapport 
Statens helsetilsyn vil på bakgrunn av de enkelte tilsynsrapportene utarbeide en nasjonal 
oppsummeringsrapport for dette landsomfattende tilsynet. Oppsummeringen vil også omfatte 
kommunenes egenvurderinger.  
 
 
 

Vedlegg 
Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020  
Varsel om tilsyn – kommunens vurdering av egen praksis påområdet tvungen somatisk helsehjelp – 
tilsynsstyrt egenvurdering 
Veiledning for å gjennomføre vurdering av egen praksis i kommunen på området tvungen somatisk 
helsehjelp 
Skjema for registrering av funn i journaler for pasienter uten vedtak om tvungen helsehjelp det siste 
halve året 
Skjema for registrering av funn i journaler til pasienter som har/har hatt vedtak om tvungen 
somatisk helsehjelp siste året 
Skjema for vurdering av styring, ledelse og egen praksis på området tvungen somatisk helsehjelp 
Kommunens samlede vurdering av egen styring, ledelse og praksis på området tvungen somatisk 
helsehjelp  
Utkast til tekst til tilsynsrapporten kapittel 1 
Utkast til tekst til tilsynsrapporten kapittel 2 
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Logo 

Grått felt: Dersom Fylkesmannen har planlagt flere egenvurderinger enn minimumskravet for 
LOT, må teksten endres i tråd med fylkesmannens plan. Fylkesmannen i Oslo og Viken må 
endre teksten til «I tilknytning til to av systemrevisjonene skal minimum…» 

 

Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 

 

Statens helsetilsyn har besluttet at landsomfattende tilsyn 2020 skal være med kommunens 
praktisering av tvungen somatisk helsehjelp. Denne orienteringen om tilsynet går ut til alle 
kommunene i …. . De kommunene som fylkesmannen skal føre tilsyn med blir varslet i eget 
brev om dette.  

I et landsomfattende tilsyn fører alle fylkesmennene tilsyn med ett tjenesteområde eller tema. 
Formålet er å avdekke svikt og bidra til forbedring, og å skape nasjonal oppmerksomhet om 
området. Landsomfattende tilsyn gjennomføres etter en veileder utarbeidet for formålet av 
Statens helsetilsyn. Veilederen ligger vedlagt.  

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsynet som systemrevisjon og undersøkelsene er derfor 
rettet mot kommunens virksomhetsansvar og ikke det enkelte helsepersonell. I tilknytning til 
den ene systemrevisjonen skal minimum tre kommuner gjøre en vurdering av egen praksis. 
Både kommunen hvor fylkesmannen fører systemrevisjon og de kommunene som skal gjøre 
egenvurdering vil bli invitert til å delta på en informasjons- og veiledningssamling, samt en 
oppsummerende samling i etterkant av egenvurderingen. Formålet er at kommunene skal 
utveksle erfaringer og lære av hverandre.  

Hva tilsynet omfatter: 

Gjennom tilsynet skal fylkesmannen undersøke om kommunen sikrer at pasienter som 
mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp, får nødvendig helsehjelp og at 
helsehjelpen så langt det er mulig blir gitt uten bruk av tvang. Undersøkelsene omfatter om 
kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at: 

1. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp 
2. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak  
3. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen 

vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
4. Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 

 
Fylkesmannen kan velge om tilsynet skal rettes mot kommunenes hjemmebaserte tjenester 
eller sykehjem, eventuelt begge tjenesteområder.  

Bakgrunn for tilsynet 

Det er pasient- og brukerrettighetsloven i kapittel 4 A som regulerer når helsepersonell har 
adgang til å gjennomføre somatisk helsehjelp med tvang. Formålet med bestemmelsene er å 
yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk 
av tvang. For å oppnå disse formålene er det stilt særskilte vilkår for når tvungen helsehjelp 
kan gjennomføres og det er stilt strenge krav til saksbehandlingen. Kommunen skal legge til 
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rette for at helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten blir i stand til etterleve disse kravene. 
Både evalueringen av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A og fylkesmannens 
erfaringer fra tilsyn og saksbehandling på området, har avdekket at mange virksomheter har 
utfordringer med å implementere og praktisere dette regelverket.  

Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å videreformidle tilsynsveilederen til ledere for sine 
helse- og omsorgstjenester, da den kan være et nyttig verktøy i forbindelse med kommunens 
vurdering og kontroll av egen praksis.  

 

 

signatur 
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Fylkesmannens LOGO 
          
 
 
 
Til kommune xxxxx 
Adresse 
 
 
Varsel om tilsyn – kommunens vurdering av egen praksis på området 
tvungen somatisk helsehjelp – tilsynsstyrt egenvurdering 
 
I 2020 er tema for landsomfattende tilsyn i kommunene tvungen somatisk helsehjelp etter 
pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A. Tilsynet blir gjennomført av alle landets 
fylkesmenn etter en veileder utarbeidet av Statens helsetilsyn. Kommunen har fått 
informasjon om dette i brev fra fylkesmannen i xxxxxx (heretter Fylkesmannen) datert 
xx. xxxx 2020, hvor også veilederen for tilsynet var vedlagt. 
 
Dette tilsynet består av flere aktiviteter. Fylkesmannen skal gjennomføre systemrevisjon i 
utvalgte kommuner. I tilknytning til én av systemrevisjonene skal Fylkesmannen velge ut 
minimum 3 kommuner som samtidig skal gjøre en vurdering av egen praksis (tilsynsstyrt 
egenvurdering). Både kommunen hvor det blir gjennomført systemrevisjon og de kommunene 
som skal foreta egenvurdering blir invitert til en samling før og etter systemrevisjonen og 
egenvurderingene. 
 
Xxxxxxx kommune er valgt ut til å foreta vurdering av egen praksis på området tvungen 
somatisk helsehjelp. 
 
Vurdering av egen praksis 
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4 andre ledd. Tilsynsstyrt 
egenvurdering er å regne som et tilsyn og er dermed en aktivitet kommunene må gjennomføre 
og resultatet skal meldes til fylkesmannen. Opplegget for egenvurderingen, med veiledning og 
skjema, følger vedlagt.  
 
Samlinger før og etter systemrevisjon/egenvurderinger 
Xxxxxx kommune er én av yy kommuner som er invitert til å være med på samlinger før og 
etter at systemrevisjonen i Xxxxxx kommune og egenvurderinger er gjennomført. De andre 
kommunene som er invitert til samlingene er Xxxx, Xxxx og Xxxxx. De skal også 
gjennomføre egenvurdering. Deltakelse på samlingene er frivillig, men vi oppfordrer de som 
skal gjennomføre og følge opp egenvurderingene til å delta. Se nærmere om dette i vedlegg 1, 
veiledning til egenvurderingen. 
 
På samlingen før tilsynet vil det bl.a. bli en gjennomgang av regelverket for tvungen somatisk 
helsehjelp, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring og hvilke krav dette setter til 
kommunen. Videre vil det bli en gjennomgang av hvordan egenvurderingen skal 
gjennomføres, hvilke skjema som skal benyttes og hvordan vurdere egen praksis. På 
samlingen etter at tilsynet er gjennomført vil erfaringer og funn fra både systemrevisjon og 
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egenvurderinger bli presentert sammen med forbedringsarbeidet som er igangsatt og planlagt i 
deltakerkommunene.   
 
Formålet med å involvere flere kommuner knyttet til én systemrevisjon, er å få rettet 
oppmerksomheten mot regelverket for tvungen somatisk helsehjelp i flere kommuner. 
Samlingene vil gi kommunene anledning til å dele erfaringer og få innspill og motivasjon for 
gode løsninger og tiltak i egen kommune, samt kunne bidra til samarbeid på tvers av 
kommunene.  
 
Gi beskjed til fylkesmannen på e-post (eller den måten fylkesmannen ønsker å få 
tilbakemelding på) innen xx. xxxx 2020 om dere ønsker å delta på samlingene.  
 
Om dere ikke ønsker å delta på samlingene må dere uansett gjennomføre vedlagte 
egenvurdering og sende resultatet med eventuell plan for forbedringsarbeid til 
fylkesmannen innen xx. xxxx 2020. 
 
 
Informasjon til kommuner som velger å delta på samlingene 
Tidspunktet for fagsamlingen før systemrevisjon/egenvurdering er: xx. xxxx 2020, kl. xx 
Sted: xxxxxxxxx 
 
Tidspunkt for fagsamlingen etter systemrevisjon/egenvurdering er: xx. xxxx 2020, kl. xx 
Sted: xxxxxxxxx 
 
Frist for å sende resultatet av egenvurderingen med eventuell plan for forbedringsarbeid til 
fylkesmannen er xx. xxxx 2020. 
 
Fylkesmannen håper at tilbudet om å delta på to fagsamlinger i tilknytning til egenvurdering 
oppleves som positivt og en mulig arena for læring. Ta kontakt med xxxxx hos fylkesmannen 
om dere har spørsmål.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
xxxxx        xxxxxx 
 
 
 
Vedlegg: 
Veiledning for å gjennomføre vurdering av egen praksis i kommunen på området tvungen 
somatisk helsehjelp 
Skjema for registrering av funn i journaler for pasienter uten vedtak om tvungen helsehjelp 
det siste halve året 
Skjema for registrering av funn i journaler til pasienter som har/har hatt vedtak om tvungen 
somatisk helsehjelp siste året 
Kommunens samlede vurdering av egen styring, ledelse og praksis på området tvungen 
somatisk helsehjelp  
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Veiledning for å gjennomføre vurdering av egen praksis i kommunen på 
området tvungen somatisk helsehjelp 
 
Ved egenvurdering skal kommunen selv vurdere om de gjennom styring og ledelse har en 
praksis som sikrer at pasienter som mangler samtykkekompetanse får nødvendig helsehjelp og 
at helsehjelpen så langt det er mulig blir gitt uten bruk av tvang.  
 
Egenvurderingen skal gjøres med grunnlag i kommunens styrende dokumenter og tiltak og 
praksis ved kommunens sykehjemstjeneste/hjemmebaserte tjenester, og har omhandlet 
følgende områder: 
 

1. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp. 
2. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak.  
3. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen 

vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang. 
4. Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden. 

 
Egenvurderingen består av to deler som skal føre frem til at kommunen selv vurderer om egen 
praksis på området tvungen somatisk helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4 
A er innenfor gjeldende regelverk.  
 
Hvem skal foreta egenvurderingen? 
Noe av hensikten med egenvurderingen er at den skal bidra til felles refleksjoner blant ledere 
og ansatte. Vi ber derfor om at egenvurderingen blir gjort av flere personer sammen, hvor 
både ledernivå, ansatte med særlig kjennskap til området tvungen somatisk helsehjelp og 
ansatte som er i den direkte tjenesteytingen hvor tvungen somatisk helsehjelp kan være 
aktuelt, deltar. 
  
Del 1 - Gjennomgang av journaler 
 Dere skal gå gjennom to ulike utvalg av journaler: 

- journaler til pasienter som ikke har vedtak om tvungen helsehjelp  
- journaler til pasienter som har eller har hatt vedtak om tvungen helsehjelp siste året. 

Hvis ikke dere har pasienter med vedtak om tvungen somatisk helsehjelp faller denne 
delen ut. 

 
Pasienter som ikke har vedtak om tvungen somatisk helsehjelp 
Velg ut 15 journaler på pasienter som ikke har vedtak om bruk av tvang ved ytelse av 
somatisk helsehjelp. Hvis virksomheten/enheten har færre pasienter enn 15, skal journalene 
for alle pasientene gjennomgås.  
 
Gå gjennom hver enkelt pasients journal (rapport, tiltaksplaner, dagsplan og lignende) det 
siste halve året og fyll ut Skjema for registrering av funn i journaler for pasienter uten 
vedtak om tvungen somatisk helsehjelp det siste halve året (vedlegg 1). Utfylte skjema 
skal ikke sendes til fylkesmannen. 
 
Vi ber om at det blir valgt journaler til pasienter hvor det foreligger ett eller flere av følgende 
forhold: 
- ulike former for demenssykdom 
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- utviklingshemming 
- ulike former for psykiske problemer og/eller rusmiddelproblem 
- medfødt eller ervervet hjerneskade 
- kognitiv svikt av andre årsaker 
- høyt eller langvarig forbruk av sovemedisiner, beroligende legemidler, og/eller   
  psykofarmaka 
- atferdsutfordringer 
 
Pasienter som har eller har hatt vedtak om tvungen somatisk helsehjelp det siste året 
Gå gjennom journalene (vedtak, rapport, tiltaksplaner, dagsplan og lignende) for alle 
pasientene med vedtak om tvungen somatisk helsehjelp det siste året (maks. 10). Fyll ut 
Skjema for registrering av funn i journaler til pasienter som har/har hatt vedtak om 
tvungen somatisk helsehjelp siste året (vedlegg 2). Utfylte skjema skal ikke sendes 
fylkesmannen. 
 
Del 2 - Vurdering av egen praksis 
Når dere har gått gjennom journalene går dere gjennom og fyller ut Skjema for vurdering av 
styring, ledelse og egen praksis på området tvungen somatisk helsehjelp (vedlegg 4). 
Utfylt skjema skal sendes fylkesmannen. Dere skal der svare på påstander som både beskriver 
ledelse og styring og praksis ved for utføring av oppgaver med området tvungen somatisk 
helsehjelp. Dere skal svare ja/nei, og gi en beskrivelse av hva dere bygger svaret på, og hva 
dere har gjort på området.  
 
Samlet vurdering av egen praksis 
Når dere har gjennomført de to delene som er beskrevet over, skal dere foreta en vurdering av 
om deres praksis på området tvungen somatisk helsehjelp er innenfor gjeldende regelverk 
eller ikke. Dere må da se helheten i funnene fra journalgjennomgangene og skjemaet for 
vurdering av egen praksis.  
 
Dere skal vurdere funnene dere har gjort opp mot kravene til kommunen som er beskrevet i 
veilederen for tilsynet. Aktuelt regelverk for området er beskrevet i kapittel 2 i veilederen for 
tilsynet. Regelverket er konkretisert i krav for de områdene dere skal undersøke i kapittel 3. 
Kravene fungere som en målestokk for hva som er forventet praksis. Alle skjemaene som dere 
skal benytte følger samme oppsett/rekkefølge som i veilederens kapittel 3. Les derfor dette 
kapittelet ekstra nøye. Det beskriver de ulike områdene som skal vurderes og hvilke krav som 
settes til kommunen. I «rammene» er det tatt inn de styringskrav som fylkesmannen kan 
forvente å finne og disse er formulert som påstander, tilsvarende påstandene i 
egenvurderingsskjemaet. Bruk gjerne veilederens kapittel 3 aktivt når dere skal vurdere egen 
praksis.   
 
Når dere har vurdert det dere har funnet i journalene og ved gjennomgang av egen ledelse, 
styring og praksis og sammenholder dette med kravene beskrevet i veilederen, skal dere 
vurdere om dere ved ledelse og styring har en praksis som er innenfor lovens krav eller ikke. 
Vurderer dere at egen praksis på områdene ikke er innenfor gjeldende regelverk, skal dere 
også beskrive hvilke tiltak dere vil sette i verk for å sikre at praksis er innenfor gjeldende 
regelverk og tidspunkt for når dette skal være gjort. Fyll ut skjemaet Kommunens samlede 
vurdering av egen styring, ledelse og praksis på området tvungen somatisk helsehjelp 
(vedlegg 5). Utfylt skjema skal sendes fylkesmannen. 
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Tilbakemelding til fylkesmannen 
Frist for å svare fylkesmannen er xx. xxxx 2020. Dere skal melde tilbake til fylkesmannen 
hvilke funn dere har gjort, hvordan dere har vurdert egen praksis og eventuelt hvilke tiltak 
dere vil igangsette hvis dere vurderer at egen praksis ikke er innenfor gjeldende regelverk. 
Følgende utfylte skjema skal vedlegges: 
 
-  Skjema for vurdering av styring, ledelse og egen praksis på området tvungen somatisk  
   helsehjelp 
-  Kommunens samlede vurdering av egen styring, ledelse og praksis på området tvungen  
   somatisk helsehjelp 
 
Fylkesmannens oppfølging 
Fylkesmannen vil følge opp egenvurderingene samme måte som ved andre tilsyn, men skal 
legge til grunn kommunens konklusjon, med mindre det er åpenbart at krav i lov og forskrift 
ikke er oppfylt. Lovbrudd som kommunen har avdekket skal fylkesmannen følge opp på 
vanlig måte, ved å se til at de tiltakene dere har meldt at dere vil sette i gang for å sikre at 
praksis er i samsvar med lov og forskrift, blir gjennomført og virker som de skal. 
 
Er det noe dere lurer på? 
Har dere spørsmål om egenvurderingen og gjennomføringen av denne kan dere ta kontakt 
med navn, tlf. e-post. 
 
 
Lykke til med egenvurderingen! 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Xxxxx       xxxxx 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1) Skjema for registrering av funn i journaler for pasienter uten vedtak om tvungen 
somatisk helsehjelp det siste halve året 

2) Skjema for registrering av funn i journaler til pasienter som har/har hatt vedtak om 
tvungen somatisk helsehjelp siste året 

3) Oppsummering av journalgjennomganger 
4) Skjema for vurdering av styring, ledelse og egen praksis på området tvungen somatisk 

helsehjelp 
5) Kommunens samlede vurdering av egen styring, ledelse og praksis på området 

tvungen somatisk helsehjelp 
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Skjema for registrering av funn i journaler for pasienter uten vedtak om tvungen somatisk helsehjelp det siste halve året      
(skal ikke sendes fylkesmannen)         
                

                                                   Pasient 
Fra journal 

 
Pasient nr. 1 

 
Pasient nr. 2 

 
Pasient nr. 3 

 
Pasient nr. 4 

 
Pasient nr. 5 

 
1.0 

 
Legemidler 

     

1.1 Har pasienten vist motstand mot å ta legemidler?       
1.1.1 Hvis ja på spørsmål 1.1 – Ble motstanden fulgt opp 

med tillitskapende tiltak for om mulig oppnå 
frivillighet fra pasienten? 

     

1.1.2 Hvis ja på spørsmål 1.1.1 – Førte tiltak til at pasienten 
tok legemidler frivillig? 

     

1.1.3 Hvis nei på spørsmål 1.1.2 – Ble helsehjelpen 
avsluttet? 

     

1.2 Hvis ja på spørsmål 1.1 – Ble legemidlene gitt til 
pasienten tross motstand? 

     

1.2.1 Hvis ja på spørsmål 1.2 – Hvordan vurderer dere 
situasjonen - ble det brukt tvang?  

     

1.3 Får pasienten legemidler knust/blandet i mat/drikke?      
1.3.1 Hvis ja på spørsmål 1.3 – Blir dette gjort for at 

pasienten ikke skal skjønne at han/hun får legemidler? 
Vurderer dere dette som bruk av tvang? 

     

 
2.0 

 
Personlig hygiene 

     

2.1 Har pasienten vist motstand mot hjelp til personlig 
hygiene (ved stell, dusj, tannpuss, av- og påkledning 
el.)? 
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2.1.1 Hvis ja på spørsmål 2.1 – Ble motstanden fulgt opp 
med tillitskapende tiltak for om mulig oppnå 
frivillighet fra pasienten? 

     

2.1.2 Hvis ja på spørsmål 2.1.1 – Førte tiltak til at pasienten 
mottok hjelp til personlig hygiene frivillig? 

     

2.1.3 Hvis nei på spørsmål 2.1.2 – Ble helsehjelpen 
avsluttet? 

     

2.2 Hvis ja på spørsmål 2.1 – Ble personlig hygiene 
gjennomført tross motstand? 

     

2.2.1 Hvis ja på spørsmål 2.2 – Hvordan vurderer dere 
situasjonen – ble det brukt tvang? 

     

 
3.0 

 
Bevegelseshindring 

     

3.1 Ble/blir det benyttet bevegelseshindrende tiltak overfor 
pasienten (belte, bord/brett foran stol, låste bremser på 
rullestol, sengehest, låste dører el.)? 

     

3.1.1 Hvis ja på spørsmål 3.1 – Har pasienten vist motstand 
mot bevegelseshindrende tiltaket? 

     

3.1.2 Hvis ja på spørsmål 3.1.1 – Ble motstanden fulgt opp 
med tillitskapende tiltak for å unngå motstand? 

     

3.1.3 Hvis ja på spørsmål 3.1.2 – Førte tiltak til at pasienten 
ikke motsetter seg bevegelseshindrende tiltak? 

     

3.1.4 Hvis nei på spørsmål 3.1.3 – Ble bevegelseshindrende 
tiltaket avsluttet? 

     

3.2 Hvis ja på spørsmål 3.1.1 – Ble/blir 
bevegelseshindrende tiltak benyttet til tross for at 
pasienten viste motstand? 

     

3.4 Hvis ja på spørsmål 3.2 – Hvordan vurderer dere 
situasjonen – ble/blir det brukt tvang? 
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4.0 

 
Annen helsehjelp 

     

4.1 Har pasienten uttrykt motstand mot annen form for 
helsehjelp? 

     

4.1.1 Hvis ja på spørsmål 4.1 – Ble motstanden fulgt opp 
med tillitskapende tiltak for om mulig oppnå 
frivillighet fra pasienten? 

     

4.1.2 Hvis ja på spørsmål 4.1.1 – Førte tiltak til at pasienten 
mottar helsehjelpen frivillig? 

     

4.1.3 Hvis nei på spørsmål 4.1.2 – Ble helsehjelpen 
avsluttet? 

     

4.2 Hvis ja på spørsmål 4.1 – Ble helsehjelpen 
gjennomført tross motstanden? 

     

4.3 Hvis ja på spørsmål 4.2 – Hvordan vurderer dere 
situasjonen - ble det brukt tvang? 

     

5.0 Samtykkekompetanse 
 

     

5.1 Har motstand mot helsehjelp ovenfor medført 
vurderinger av om pasienten mangler 
samtykkekompetanse? 

     

5.1.1 Hvis nei på spørsmål 5.1 – Har pasientens 
samtykkekompetanse blitt vurdert på et tidligere 
tidspunkt? 
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Skjema for registrering av funn i journaler til pasienter som har/har hatt vedtak om tvungen somatisk helsehjelp siste året 
(skal ikke sendes fylkesmannen) 
 

                                                              Pasient 
 
Fra journal 

 
Pasient nr. 1 

 
Pasient nr. 2 

 
Pasient nr. 3 

 
Pasient nr. 4 

 
Pasient nr. 5 

       

 
1.0 

 
Tillitskapende tiltak 

     

1.1 Ble det forsøkt tillitskapende tiltak før vedtak om 
tvang ble fattet? 

     

1.2 Ble tillitskapende tiltak fulgt opp på en 
planmessig/systematisk måte (beslutte tiltak, 
gjennomføre tiltak, rapportere virkning av tiltak, 
vurdere om tiltak har ønsket virkning og ev. endre 
tiltak)?  

     

 
2.0 

 
Samtykkekompetanse 

     

2.1 Ble pasientens samtykkekompetanse vurdert?      

2.1.1 Hvis nei på spørsmål 2.1 – Var 
samtykkekompetanse vurdert tidligere? 

     

2.2 Var vurdering av samtykkekompetanse knyttet til 
den konkrete helsehjelpen som eventuelt skulle ytes 
med tvang?  
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3.0 

 
Helsefaglig vurdering  

     

3.1 Ble det foretatt en helsefaglig vurdering av om 
helsehjelpen skulle gjennomføres med tvang?  

     

3.2 Ble helsefaglig vurdering foretatt av den ansvarlige 
for den aktuelle helsehjelpen?  

     

 
4.0 

 
Vedtak om og evaluering av tvungen helsehjelp  

     

4.1 Ble vedtaket om tvungen somatisk helsehjelp fattet 
av den ansvarlige for den aktuelle helsehjelpen? 

     

4.2 Ble kopi av vedtaket sendt 
a) overordnet faglig ansvarlig på området tvungen 

somatisk helsehjelp i kommunen  
b)  fylkesmannen 

     

4.3 Blir/ble behovet for fortsatt bruk av tvungen 
somatisk helsehjelp vurdert og evaluert fortløpende i 
gjennomføringsperioden?  

     

 
5.0 

 
Dokumentasjon 

     

 Ble nødvendige og relevante opplysninger 
dokumentert i pasientjournalen om: 
- tillitskapende tiltak  
- vurdering av samtykkekompetanse 
- helsefaglig vurdering av om helsehjelpen skal gis  
  med tvang 
- vedtak om at helsehjelpen skal gjennomføres med   
  tvang 
- evaluering av gjeldende vedtak om tvang 
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 Ble det dokumentert på en måte/steder i journalen 
slik at opplysningene var lett tilgjengelig for 
involvert helsepersonell?  
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Skjema for vurdering av styring, ledelse og egen praksis på området tvungen 
somatisk helsehjelp  
(skal sendes fylkesmannen) 
 
 
 
 
 
Kommune: 

 

 
Tjenestested: 

 

 
Utfylt av:  

 

 
Dato for utfylling: 

 

 
Leder for tjenestested: 

 

Overordnet leder for tjenestestedet 
(kommunalsjef, helse- og 
omsorgssjef el.): 

 

 
 
 
 

118



2 
 

1. Kommunen ivaretar sin plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring (pkt. 3.1 i veilederen for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
1.1 Risikovurdering   
1.1.1 Kommunen har vurdert hvor det er fare for svikt i 

arbeidet med å etterleve regelverket for tvungen 
somatisk helsehjelp. 

  

1.1.2 Kommunen har satt i gang styringstiltak for å redusere 
faren for svikt på området tvungen somatisk helsehjelp 
som bygger på disse vurderingene. 

  

1.2 Ansvar, oppgaver og myndighet   
1.2.1 Kommunen har, både for overordnede styringslinjer og 

på det enkelte tjenestested, tydelig fordelt ansvar, 
oppgaver og myndighet på området tvungen somatisk 
helsehjelp.  

  

1.3 Kompetanse   
1.3.1 Kommunen har oversikt over hvilken kompetanse de 

har behov for på området tvungen somatisk helsehjelp. 
  

1.3.2 Kommunen har oversikt over ansattes kompetanse, og 
følger med på gjennomførte opplæringstiltak og hvem 
som har deltatt. 

  

1.3.3 Kommunen har systematiske tiltak som sikrer at alle 
som yter helsehjelp til pasienter hvor tvungen somatisk 
helsehjelp kan være aktuelt, har kompetanse på 
området. 

  

1.3.4 Kommunen sikrer at opplæring om tvungen somatisk 
helsehjelp er tilpasset den ansattes utdanning, 
erfaringsbakgrunn, rolle, ansvarsområde. 

  

1.3.5 Kommunen sikrer at opplæring på området tvungen 
somatisk helsehjelp er en del av den obligatoriske 
opplæringen helsepersonellet får ved ansettelse. 
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1.3.6 Kommunen sørger for at opplæring på området 
tvungen somatisk helsehjelp blir gitt til ansatte/vikarer 
uten fagutdanning og til alle vikarer som blir benyttet. 

  

1.3.7 Kommunen sørger for at kunnskap om tvungen 
somatisk helsehjelp blir holdt ved like og er oppdatert 
til enhver tid. 
 

  

1.4 Forsvarlig og omforent praksis    
1.4.1 Kommunen har faglige rutiner for hvordan ulike 

arbeidsoppgaver skal utføres, for hvordan samarbeid, 
informasjonsutveksling skal sikres og hvordan 
dokumentasjon skal foregå på området tvungen 
somatisk helsehjelp. 

  

1.4.2 Kommunen har vurdert om rutiner må nedtegnes 
skriftlig, eller om muntlig innarbeidet og omforent 
praksis er tilstrekkelig. 

  

1.4.3 Kommunen har gjort rutiner kjent for alt 
helsepersonell som gir tjenester til pasienter hvor 
tvungen somatisk helsehjelp kan bli aktuelt. 

  

1.5 Samarbeid   
1.5.1 Kommunen har lagt til rette for hvordan samarbeidet 

mellom helsepersonell som yter helsehjelp til 
pasienten og den som er ansvarlige for helsehjelpen 
skal ivaretas når tvungen somatisk helsehjelp er 
aktuelt. Dette inkluderer samarbeid med fastlegen for 
hjemmeboende pasienter. 

  

1.5.2 Kommunen sørger for at samarbeidsrutinene sikrer at 
ansvarlig for helsehjelpen har tilgang til tilstrekkelig 
opplysninger om pasienten for å gjøre nødvendige 
vurderinger og ta avgjørelser når tvungen somatisk 
helsehjelp er aktuelt. 
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1.6 Dokumentasjon   
1.6.1 Kommune har lagt til rette for en omforent føring av 

opplysninger om tvungen helsehjelp i 
pasientjournalene ved at det er rutiner for hvor 
opplysninger skal føres, slik at opplysningene lett kan 
finnes.  

  

1.7 Kommunen følger med på iverksatte tiltak    
1.7.1 Kommunen følger med på om iverksatte tiltak på 

området tvungen somatisk helsehjelp blir fulgt i 
praksis og om de fungerer etter sin hensikt. 

  

1.7.2 Kommunen sikrer at tiltak som ikke fungerer etter sin 
hensikt blir korrigert. 

  

1.7.3 Kommunen sikrer at overordnet faglig ansvarlig på 
området tvungen somatisk helsehjelp i kommunen får 
kopi av alle vedtak om tvungen somatisk helsehjelp.  

  

1.7.4 Kommunen benytter informasjon om bruken av 
tvungen somatisk helsehjelp i kommunen fra 
overordnet faglig ansvarlig for å kontrollere egen 
praksis.  

  

 
 
2. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp (pkt. 3.2 i veilederen for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
2.1 Alt helsepersonell har fått opplæring i at all helsehjelp 

i utgangspunktet er frivillig, men at somatisk 
helsehjelp på spesielle vilkår kan ytes med tvang. 

  

2.2 Alt helsepersonell har fått opplæring i hvorfor det er 
viktig å fange opp motstand mot helsehjelp og at 
pasienter kan uttrykke motstand mot helsehjelp på 
ulike måter.  
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2.3 Det følges fortløpende med på om pasienter yter 
motstand mot helsehjelp, og ansatte vet når og til hvem 
observasjoner om motstand skal videreformidles. 

  

2.4 Det er klart når ansvarlig for helsehjelpen skal bli 
informert pasient som yter motstand mot helsehjelp og 
det er klart hvem som har ansvar for å gi denne 
informasjonen.  

  

2.5 Faglig vurdering og avklaring av om pasienten 
motsetter seg helsehjelp blir gjort på bakgrunn av 
tilstrekkelig informasjon og god kjennskap til 
pasienten. 

   

2.6 Når det er nødvendig for å få avklart om pasienten 
motsetter seg helsehjelpen, blir det innhentet 
informasjon fra pårørende og/eller annet helsepersonell 
som kjenner pasienten. 

  

2.7 Motstand mot helsehjelp blir nedtegnet i pasientens 
journal. 

  

 
 
3. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak (pkt. 3.3 i veilederen for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
3.1 Alt helsepersonell har fått generell opplæring om ulike 

former for tillitskapende tiltak og betydningen av dette 
for å yte nødvendig helsehjelp og redusere bruk av 
tvang. 

  

3.2 Helsepersonell som har ansvar for å vurdere og 
beslutte utprøving av tillitskapende tiltak har 
kompetanse om ulike tiltak og når det er 
hensiktsmessig å benytte de forskjellige tiltakene for å 
oppnå at pasienten mottar helsehjelpen frivillig. 

  

3.3 Personell med mye kunnskap og erfaring med 
tillitskapende tiltak veileder andre med mindre 
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kunnskap/erfaring på området, herunder vikarer og 
ansatte uten fagutdanning.  

3.4 Det er klart for involvert helsepersonell hvem som har 
ansvar for å beslutte, følge opp og evaluere 
tillitskapende tiltak.  

  

3.5 Tillitskapende tiltak blir prøvd ut på en systematisk 
måte. Ved at helsepersonellet gjennomfører de 
tillitskapende tiltakene som er bestemt, resultatet blir 
rapportert og evaluert, og ev. justert. 

  

3.6 Involvert helsepersonell som skal yte den direkte 
helsehjelpen får informasjon om hvilke tillitskapende 
tiltak som skal prøves ut og at resultatet av tiltakene 
skal rapporteres. 

  

3.7 Ansvarlig for å beslutte, følge opp og evaluere 
tillitskapende tiltak (hvis dette er en annen enn den 
som er ansvarlig for helsehjelpen som pasienten 
motsetter seg) samarbeider med ansvarlig for 
helsehjelpen i perioden for utprøving av tillitskapende 
tiltak.  

  

3.8 Ansvarlig for helsehjelpen som pasienten motsetter seg 
blir involvert tidsnok for å kunne vurdere de 
helsemessige konsekvensene av å unnlate å gi 
helsehjelpen. 

  

3.9 Faglig vurdering og beslutning om hvilke 
tillitskapende tiltak som skal prøves ut, blir gjort på 
tilstrekkelig informasjonsgrunnlag og godt kjennskap 
til pasienten, og ved å kartlegge mulige årsaker til 
motstanden. Ved behov blir det innhentet informasjon 
fra pårørende og/eller annet helsepersonell som 
kjenner pasienten. 

  
 

3.10 Opplysninger om tillitskapende tiltak føres i pasientens 
journal. 
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4. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert (pkt. 3.4.1 i veilederen for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
4.1 Helsepersonell har fått opplæring i hvilke forhold hos 

pasientene som tilsier at samtykkekompetanse bør bli 
vurdert. 

  

4.2 Det er klart for involvert helsepersonell hvem som har 
ansvar for å vurdere om en pasient har 
samtykkekompetanse. 

  

4.3 Helsepersonell som har ansvar for å vurderer om 
pasienten har samtykkekompetanse har kunnskap om 
kravene som stilles til en slik vurdering, herunder å 
kjenne til faglige verktøy som finnes. 

  

4.4 Samtykkekompetanse kan bli avklart på kort varsel 
hvis det er nødvendig ut fra en faglig vurdering av 
konsekvenser for pasienten ved ikke å yte helsehjelpen 
og tvang må bli benyttet. 

  

4.5 Involvert helsepersonell samarbeider og utveksler 
nødvendig informasjon om pasienten med den som har 
ansvar for å vurdere samtykkekompetansen. 

  

4.6 Vurdering av samtykkekompetanse blir knyttet til den 
aktuelle helsehjelpen som pasienten motsetter seg. 

 ? 

4.7 Vurdering av og avgjørelse om samtykkekompetanse 
blir nedtegnet i pasientens journal.  
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5. Ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang (pkt. 3.4.2 i vVeilederen for 
tilsynet) 

Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
5.1 Ansvarlig for helsehjelpen som skal gjøre den faglige 

vurderingen av om den aktuelle helsehjelpen skal gis 
med tvang, har fått opplæring/har kunnskap om hva en 
slik vurdering skal inneholde (vilkårene for bruk av 
tvang) og om kravene til saksbehandling. 

  

5.2 Det er kjent for involvert helsepersonell hvem som har 
ansvar for å vurdere om vilkårene for tvungen 
helsehjelp er oppfylt og å fatte vedtak om tvang. 

  

5.3 Særskilt for hjemmetjenester: 
Involvert helsepersonell har kunnskap om at pasienter 
ikke kan holdes tilbake i eget hjem (eget «opprinnelig» 
hjem/omsorgsbolig/bofellesskap). 

  

5.4 Særskilt for hjemmetjenester: 
Det er kjent for involvert helsepersonell hvem som har 
ansvar for å vurdere tvungen innleggelse i sykehjem. 

  

5.5 Faglig vurdering og beslutning av om helsehjelpen 
skal ytes med tvang blir gjort på et tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag og godt kjennskap til pasienten. 
Ved behov blir det innhentet informasjon fra pårørende 
og/eller annet helsepersonell som kjenner pasienten. 

  
 

5.6 Ansvarlig for helsehjelpen rådfører seg med annet 
kvalifisert personell før vedtak treffes der helsehjelpen 
er et alvorlig inngrep for pasienten. 

  

5.7 Ansvarlig for helsehjelpen innhenter informasjon fra 
pårørende om hva pasienten ville ha ønsket der dette er 
mulig. 

  

5.8 Pasient og nærmeste pårørende blir underrettet om 
vedtaket om å yte helsehjelp med tvang og det gis 
informasjon om muligheten for å klage. 
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5.9 Særskilt for hjemmetjenester: 
Det er lagt til rette for samarbeid mellom kommunens 
helsetjeneste og pasientens fastlege. 

  

5.10 Vurdering av og avgjørelse om helsehjelpen skal ytes 
med tvang blir nedtegnet i pasientens journal. 

  

 
 
6. Kommunen sikrer at tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden (pkt. 3.5 i veilederen 

for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
6.1 Ansvarlig for helsehjelpen og annet involvert 

helsepersonell har fått opplæring/har kunnskap om at 
vedtatt tvungen helsehjelp fortløpende skal bli evaluert 
i gjennomføringsperioden, og at det i perioden skal 
forsøkes å yte helsehjelpen uten tvang. 

  

6.2 Det er kjent for involvert personell hvem som har 
ansvar for at slik evaluering blir gjennomført. 

  

6.3 Evaluering av vedtatt tvungen helsehjelp blir gjort på 
en systematisk måte, i samarbeid mellom ansvarlig for 
helsehjelpen og helsepersonell som yter den aktuelle 
helsehjelpen.  

  

6.4 Det blir gjort fortløpende observasjoner om endringer i 
pasientens situasjon som kan får betydning for 
helsehjelpen som ytes med tvang. Observasjoner blir 
videreformidlet raskt til den ansvarlige for 
helsehjelpen (hvis dette er en annen person enn den 
som har observert endringen). 

  

6.5 Tiltakene for å yte helsehjelp med tvang blir endret 
eller avsluttet dersom endringene i pasientens situasjon 
tilsier det.  
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6.6 Observasjoner, evaluering og eventuelle endringer i 
ytelse av helsehjelpen blir nedtegnet i pasientens 
journal. 

  

 
 

127



1 
 

 
Kommunens samlede vurdering av egen styring, ledelse og praksis på området tvungen somatisk helsehjelp (skal 
sendes fylkesmannen) 
 
Kommune: 
 
Dato for utfylling: 
 
Hvem har foretatt vurderingen:  E-postadresse og tlf.nr.: 
 
Dersom kommunen har avdekket at praksis ikke er i henhold til kravene, skal kommunen fylle inn tekst til handlingsplan for å rette opp, jf. punkt 
7 nedenfor.  
 
1. Kommunen ivaretar sin plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd, jf. helsetilsynsloven § 5 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
 
Pkt.nr. Tema Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene? 
 

1.1 Risikovurdering  
 

 

1.2 Ansvar, oppgaver og 
myndighet 

  

1.3 Kompetanse  
 

 

1.4 Forsvarlig og omforent 
praksis 

  

1.5 Samarbeid  
 

 

1.6 Dokumentasjon  
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1.7 Kommunen følger med 
på iverksatte tiltak 

  

 
2. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-2, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

2.1 – 2.6  
 
 
 

 

 
 
3. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3 første ledd, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

3.1 – 3.10  
 
 
 

 

 
 
4. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

4.1 – 4.7   
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5. Ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4A-3 og 4A-5, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er innenfor 
gjeldende 
regelverket? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

5.1 – 5.10  
 
 
 

 

 
 
6. Kommunen sikrer at tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-4 fjerde ledd, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

6.1 – 6.6  
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7. Handlingsplan for å rette opp brudd på kravene 
 

 
Kommunen skal i planen beskrive følgende punkter:  

• Tiltak som settes i verk for å rette lovbruddet 
• Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt 
• Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund 
• Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift 
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Tekst med grå bakgrunn, må endelig fastsettes eller fjernes av fylkesmannen, da det avhenger av 
hvilket tjenesteområde fylkesmannen har undersøkt, og om systemrevisjonen har vært gjennomført i 
kombinasjon med samlinger.  

 

Utkast til tekst til tilsynsrapporten kapittel 1  
Det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2020 er rettet mot 
kommunens praktisering av tvungen somatisk helsehjelp. 

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at pasienter som mangler 
samtykkekompetanse får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen så langt det er mulig blir 
gitt uten bruk av tvang.  

Undersøkelsene har vært rettet mot kommunens sykehjemstjeneste/hjemmebaserte tjenester 
og har omhandlet følgende områder: 

 
1. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp. 
2. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak.  
3. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen 

vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang. 
4. Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden. 

 

Fylkesmannen har gjennomført tilsynet som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen 
har undersøkt hvordan kommunen styrer og leder helsetjenestens og helsepersonellets 
praktisering av tvungen somatisk helsehjelp og om de aktuelle lovkravene oppfylles.  

Kommunen har deltatt i samling i forkant og etterkant av systemrevisjonen sammen med 
kommuner som har gjennomført egenvurderinger av sin praktisering av tvungen somatisk 
helsehjelp. Systemrevisjonen har sammen med samlingene hatt som formål å styrke 
kommunens eget arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet på området tvungen somatisk 
helsehjelp.  

Pasientens meninger og erfaringer med kommunens helsetjeneste er viktig informasjon for 
tilsynsmyndigheten. Et utvalg pasienter har derfor blitt intervjuet ved dette tilsynet. Det er 
også gjennomført samtaler med et utvalg fastleger for å få informasjon om samarbeid og 
informasjonsutveksling innenfor undersøkelsesområdene.  
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Tekst med grå bakgrunn, må endelig fastsettes eller fjernes av fylkesmannen, da det avhenger av 
hvilket tjenesteområde fylkesmannen har undersøkt, og om systemrevisjonen har vært gjennomført i 
kombinasjon med samlinger.  

 

Utkast til tekst til tilsynsrapporten kapittel 2  
 
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester i 
helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3 og helsetilsynsloven § 4 andre ledd. For dette tilsynet 
er det undersøkt om kommunen oppfyller krav i:  
 
Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) 
Helse- og omsorgstjenesteloven (hol.) 
Helsepersonelloven (hpl.) 
Forvaltningsloven (fvl.) 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten  
Forskrift om pasientjournal 
Forskrift om fastlegeordning i kommunene 

Kommunens plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring   
Kommunen har en generell plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med lov og forskrift, jf. hol. § 
3-1 tredje ledd. Disse styringskravene må ses i sammenheng med internkontrollplikten etter 
helsetilsynsloven § 5. De må videre ses i sammenheng med ansvaret for å tilby og yte 
forsvarlige helse- og omsorgtjenester og med plikten til å arbeide systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, jf. hol. §§ 4-1 og 4-2.  

Innholdet i styringskravene er nærmere regulert i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten. Internkontroll omtales i forskriften som styringssystem. 
Styringssystemet er summen av de aktiviteter, systemer og prosesser som kommunen tar i 
bruk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere tjenestene, jf. forskriftens §§ 6-9. 
Styringssystemet skal være tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig, jf. forskriftens § 5. Tilsvarende gjelder for 
hvorvidt kommunen skal dokumentere styringsaktivitetene.  

I dette tilsynet har vi hatt fokus på følgende styringskrav:  

Kommunen har oversikt over områder innenfor tvungen helsehjelp hvor det er risiko for svikt 
eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, jf. § 6d  
Det inngår i plikten til å planlegge å ha oversikt over områder hvor det er risiko for svikt. 
Tvungen helsehjelp er et risikoområde som krever skjerpet bevissthet om risikostyring og 
risikohåndtering. For at kommunen skal ha grunnlag for å velge styringstiltak som reduserer 
risiko, må kommunen ha oversikt over hvor det er risiko og sårbarhet i egen virksomhet. 

Kommunen har klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet jf. §§ 6a og 7a 
Kommunen skal ha en klar organisering av helsetjenestene og organiseringen skal være kjent 
for de ansatte. Uklar organisering og fordeling av ansvar og oppgaver mellom ulike tjenester 
og mellom helsepersonell er en hyppig årsak til svikt i tjenestene. På området tvungen 
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helsehjelp er det ofte flere helsepersonell som yter helsehjelp til samme pasient, men med ulik 
kompetanse. Det er da helt vesentlig å ha en klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet 
for å redusere svikt. 

Kommunen sikrer at helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine 
oppgaver, jf. §§ 6f og 7b 
For å kunne organisere helsetjenesten og fordele ansvar og oppgaver, trenger kommunen 
kunnskap om hvilken kompetanse helsetjenesten har behov for og hvilken kompetanse de 
ansatte har. Kommunen har et ansvar for at helsepersonell har nødvendighet kunnskap og 
kompetanse om tvungen somatisk helsehjelp for å kunne etterleve kravene i pbrl. kapittel 4 A 
og for å kunne utføre jobben sin på en faglig forsvarlig og god måte. Tiltak for å sikre 
kompetanse skal være tilpasset den enkeltes ansvar og oppgaver.  

Kommunen legger til rette for omforent praksis, samarbeid og informasjonsutveksling, jf. §§ 
6c og 6d 
Tvungen helsehjelp er et område hvor det er behov for samarbeid, rutiner og 
informasjonsutveksling for å sikre forsvarlig og omforent praksis. Samarbeid og 
informasjonsutveksling mellom helsepersonell som yter helsehjelp til pasienten, og samarbeid 
mellom disse og den som er ansvarlig for helsehjelpen, er videre en forutsetning for å sikre 
forutsigbarhet og kontinuitet i hjelpetilbudet til pasienten. Samarbeid og 
informasjonsutveksling er videre nødvendig for at helsepersonell har tilstrekkelig med 
informasjon til å gjøre forsvarlige helsefaglige vurderinger.  

Kommunen skal ha vurdert hvilke faglige og administrative rutiner, instrukser og avtaler som 
er nødvendige for å sikre omforent praksis, samarbeid og informasjonsveksling på området 
tvungen helsehjelp. I dette inngår at kommunen har rutiner for dokumentasjon i pasientenes 
journal, slik at opplysninger som er av betydning for helsehjelpen er tilgjengelig for de som 
har tjenstlig behov for det og at opplysningene enkelt kan finnes.  

Følge med på at iverksatte tiltak følges i praksis, har effekt og eventuelt korrigeres, jf. §§ 6g, 
7e og §§ 8 og 9   
Kommunen har ansvar for at iverksatte aktiviteter gjennomføres som planlagt og for å følge 
med på om de er hensiktsmessige og fungerer etter sin hensikt. Kommunens kontroll kan for 
eksempel skje gjennom intern rapportering, ved å ha oversikt over meldinger om svikt og 
mulige forbedringsområder fra ansatte, oversikt over klager fra pasienter og pårørende og ved 
å bruke resultat fra pasientundersøkelser og egne revisjoner.  

Kommunen skal ha utpekt hvem som skal være overordnet faglig ansvarlig for tvungen 
helsehjelp. Den/de som er utpekt til å ha denne funksjonen, skal motta kopi av vedtak om 
tvungen helsehjelp som er fattet i kommunen, og får gjennom vedtakene viktig informasjon 
om kommunes praktisering av tvungen helsehjelp. Det forventes at kommunen benytter denne 
informasjonen i sin kontroll av praksis.  

Dersom kommunen gjennom sin kontroll avdekker mangler skal kommunen iverksette 
nødvendige forbedringstiltak.   
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Kravene som stilles til helse- og omsorgstjenesten  
I lovgivningen er det stilt en rekke krav til kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
Kommunen skal gjennom sin styring og ledelse sikre at disse kravene blir oppfylt. Nedenfor 
er en oversikt over de kravene som er undersøkt: 

Nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester 
Pasienter har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pbrl. § 2-1a 
andre ledd, og § 2-1 e. Kommunen har en tilsvarende plikt til å gi slik hjelp etter hol. § 3-1, og 
aktuelt for dette tilsynet er helsehjelp i hjemmet og opphold på sykehjem, jf. hol. §§ 3-1 og 3-
2 nr. 6 bokstav c og § 3-2a.  

Helsehjelpen som ytes skal være forsvarlig, jf. hol. § 4-1. Kravet om forsvarlighet er en 
rettslig standard. Dette innebærer at innholdet i kravet bestemmes av hva som til enhver tid er 
anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. 
Forsvarlighetskravet setter ikke bare krav til den faglige kvaliteten, men også til at tjenestene 
ytes i tide og har et tilstrekkelig omfang.  

Det følger av hol. § 4-1 at kravet om forsvarlighet også omfatter at tjenestetilbudet skal være 
verdig, helhetlig og koordinert. Dette må ses i sammenheng med kommunens plikt etter hol. § 
3-4 første ledd til å legge til rette for samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester 
innad i kommunen og med andre tjenesteytere. Fastlegene vil ofte være ansvarlig for, eller 
involvert i, prosesser om tvungen helsehjelp.  I forskrift om fastlegeordningen i kommunene § 
8 er det presisert at kommunens samarbeidsplikt i hol. § 3-4 også omfatter å legge til rette for 
samarbeid med fastlegen, og et slikt samarbeid må nødvendigvis omfatte situasjoner der 
fastlegen er ansvarlig for helsehjelp som kommunens helse- og omsorgstjeneste skal 
gjennomføre. 
 
Forutsetninger og krav i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A 
For at pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A skal komme til anvendelse er det enkelte 
forutsetninger som må være oppfylt. Helsehjelpen må være somatisk, pasienten må være over 
16 år, mangle samtykkekompetanse og motsette seg helsehjelpen. Der forutsetningene er 
oppfylt, er det en rekke vilkår som må være oppfylt før helsehjelpen kan gjennomføres med 
tvang, og det er stilt særskilte krav til saksbehandlingen.  

Samtykkevurderinger 
Hovedregelen er at pasienten skal samtykke til helsehjelpen, jf. pbrl. § 4-1. Der det er usikkert 
om pasienten forstår konsekvensene av å nekte helsehjelpen, skal den som har det faglige 
ansvaret for helsehjelpen vurdere om pasienten mangler samtykkekompetanse etter pbrl. § 4-
3. Dette vil ofte være den samme som skal gjøre de helsefaglige vurderingene etter pbrl. 
kapittel 4 A. Fordi avgjørelser om manglende samtykkekompetanse er en premiss for å 
benytte tvungen helsehjelp, er det helt vesentlig at pasientens samtykkekompetanse vurderes 
på en forsvarlig måte.  

Motstand mot helsehjelp  
Pasienter kan vise motstand mot helsehjelp på ulike måter. Helsehjelp som gjennomføres selv 
om pasienten motsetter seg den, er å anse som tvungen helsehjelp. Dersom pasienten mangler 
samtykkekompetanse, men ikke motsetter seg helsehjelpen, gir pbrl. § 4-6 helsepersonell 
hjemmel til å ta avgjørelser om helsehjelpen.  
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Tillitskapende tiltak 
Tillitskapende tiltak er tiltak som blir satt i verk for å få pasienten til frivillig å ta imot 
helsehjelpen. Det er et vilkår om at tillitskapende tiltak er forsøkt før helsehjelpen 
gjennomføres med tvang, med mindre det er åpenbart formålsløst å prøve slike tiltak, jf. pbrl. 
§ 4A-3 første ledd. 

Helsefaglige vurderinger 
Ansvarlig for helsehjelpen skal gjøre helsefaglige vurderinger av om vilkårene i § 4A-3 andre 
og tredje ledd er oppfylt. Disse vurderingene omfatter om helsehjelpen er nødvendig, noe som 
innebærer at det omhandler helsehjelp som pasienten har rett på helsehjelpen etter pbrl. § 2-1 
a andre ledd og om unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade. Videre 
skal vurderingene omfatte om det planlagte tvangstiltaket står i forhold til behovet for 
helsehjelpen og at tvungen helsehjelp etter en helhetlig vurdering fremstår som den klart beste 
løsningen for pasienten.  
 
Dersom tiltaket er å anse som et alvorlig inngrep for pasienten, som for eksempel tiltak som 
innebærer inngrep i kroppen, bruk av reseptbelagte legemidler, tvungen innleggelse og 
tilbakehold på sykehjem, skal ansvarlig for helsehjelpen samrå seg med annet kvalifisert 
personell, jf. § 4A-5 andre ledd. Så langt det er mulig skal helsepersonell innhente 
informasjon fra pasientens nærmeste pårørende om hva pasienten ville ha ønsket, før 
avgjørelsen om tvungen helsehjelp blir tatt, jf. § 4A-5 fjerde ledd.  

Evaluering av tvungen helsehjelp 
Tvungen helsehjelp skal etter § 4A-4 fjerde ledd evalueres fortløpende og avbrytes straks 
vilkårene ikke lenger er oppfylt. Det skal i evalueringen legges vekt på om helsehjelpen viser 
seg å ha ønsket virkning, eller ha uforutsette negative virkninger. 
 

Dokumentasjon 
Helsepersonell skal føre journal i henhold til de krav som stilles til journalens innhold, jf. hpl. 
§ 39. Formålet med kravet om å føre pasientjournal er blant annet å sikre forsvarlig 
oppfølging av pasienten og ivareta pasientsikkerheten. Opplysninger knyttet til temaene i 
dette tilsynet er å anse som relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og 
helsehjelpen. Slike opplysninger skal etter hpl. § 40 og pasientjournalforskriften §§ 4–8 
dokumenteres i pasientens journal.  
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  17.02.2020  2019/12160 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lena Nordås, 77642048 
  
 
 
  

Dyrøy kommune 
Dyrøytunet 1 
9311 BRØSTADBOTN 
 
 

  

Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og 
omsorgstjenester 2020 

Statens helsetilsyn har besluttet at landsomfattende tilsyn 2020 skal være med kommunens 
praktisering av tvungen somatisk helsehjelp. Denne orienteringen om tilsynet går ut til alle 
kommunene i Troms og Finnmark. De kommunene som fylkesmannen skal føre tilsyn med blir 
varslet i eget brev om dette.  

I et landsomfattende tilsyn fører alle fylkesmennene tilsyn med ett tjenesteområde eller tema. 
Formålet er å avdekke svikt og bidra til forbedring, og å skape nasjonal oppmerksomhet om 
området. Landsomfattende tilsyn gjennomføres etter en veileder utarbeidet for formålet av 
Statens helsetilsyn. Veilederen ligger vedlagt.  

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsynet som systemrevisjon og undersøkelsene er derfor rettet 
mot kommunens virksomhetsansvar og ikke det enkelte helsepersonell. I tilknytning til den ene 
systemrevisjonen skal minimum tre kommuner gjøre en vurdering av egen praksis. Både 
kommunen hvor fylkesmannen fører systemrevisjon og de kommunene som skal gjøre 
egenvurdering vil bli invitert til å delta på en informasjons- og veiledningssamling, samt en 
oppsummerende samling i etterkant av egenvurderingen. Formålet er at kommunene skal 
utveksle erfaringer og lære av hverandre.  

Hva tilsynet omfatter: 

Gjennom tilsynet skal fylkesmannen undersøke om kommunen sikrer at pasienter som mangler 
samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelp, får nødvendig helsehjelp og at 
helsehjelpen så langt det er mulig blir gitt uten bruk av tvang. Undersøkelsene omfatter om 
kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at: 

1. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp 
2. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitsskapende tiltak  
3. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen 

vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
4. Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 
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Fylkesmannen kan velge om tilsynet skal rettes mot kommunenes hjemmebaserte tjenester eller 
sykehjem, eventuelt begge tjenesteområder.  

Bakgrunn for tilsynet 

Det er pasient- og brukerrettighetsloven i kapittel 4 A som regulerer når helsepersonell har 
adgang til å gjennomføre somatisk helsehjelp med tvang. Formålet med bestemmelsene er å yte 
nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av 
tvang. For å oppnå disse formålene er det stilt særskilte vilkår for når tvungen helsehjelp kan 
gjennomføres og det er stilt strenge krav til saksbehandlingen. Kommunen skal legge til rette for 
at helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å etterleve disse kravene. Både 
evalueringen av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A og fylkesmannens erfaringer fra 
tilsyn og saksbehandling på området, har avdekket at mange virksomheter har utfordringer med å 
implementere og praktisere dette regelverket.  

Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å videreformidle tilsynsveilederen til ledere for sine 
helse- og omsorgstjenester, da den kan være et nyttig verktøy i forbindelse med kommunens 
vurdering og kontroll av egen praksis.  

 

 
 
Med hilsen 
 
Anne Grethe Olsen (e.f.) 
fylkeslege/helse- og sosialdirektør 

  
 
Lena Nordås 
revisjonsleder/seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
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Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
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Rundskriv 
 

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.no 

 

 

 

 Landets fylkesmenn, Landets kommuner  
 
 
 

Nr. Vår ref Dato 
I-1/2020 19/4920 -  17.12.2019  

 

Rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

Med bakgrunn i Prop. 1 S (2019–2020) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets 
vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og 
omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349): 
 
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kroner 8 700. 
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske 
det, legges på dobbeltrom settes til kroner 41 600. For korttidsopphold på institusjon endres 
den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av tjenestemottaker fra kroner 165 til 
kroner 170 per døgn. Satsen for dag/ nattopphold endres fra kroner 85 til kroner 90. 
 
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i 
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G forblir uendret på 
kroner 210. 
 
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e.f.) 
ekspedisjonssjef                                                         Kjersti Sandem 
                rådgiver 
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Fra: Postmottak HOD (postmottak@hod.dep.no)
Sendt: 17.12.2019 13:14:42
Til: 
Kopi: 

Emne: Rundskriv I-1/2020
Vedlegg: Rundskriv I-12020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester.pdf
Se vedlagte dokumenter
 
Mvh
Helse‐ og omsorgsdepartementet
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Sørreisa kommune Møteinnkalling 

 

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Møtested: Sørreisa kommunehus - Møterom 2 

Dato: 07.10.2019 

Tidspunkt: 12:00 

Eventuelt forfall må meldes utvalgets leder.   

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed. 

 

Merknad til møte: 

 

 

Sørreisa, 1. okt. 2019  

 

Otto Skogheim Grete Nybakk Vaeng 
leder utvalgssekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Untatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

GP 3/19 Godkjenning av protokoll   

 Referatsaker   

RS 6/19 Særutskrift Trafikksikkerhetstiltak - Sørreisa 
kommune 

 2019/961 

PS 11/19 Status, Velferdsteknologiprosjektet  2018/602 

PS 12/19 Demensvennlig samfunn -status i Sørreisa  2019/1474 

PS 13/19 "Mitt bidrag til frihet og likestilling for 
funksjonshemmede" 

 2019/1395 

  

2143



3144



4

GP 3/19 Godkjenning av protokoll /
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
  2019/961-1    Arvid Johansen 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
19/19 Teknisk- og arealutvalget 06.06.2019 

 

Trafikksikkerhetstiltak - Sørreisa kommune 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Legges fram uten innstilling. 

 

Teknisk- og arealutvalgets behandling av sak 19/2019 i møte den 06.06.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

TAU viser til de møter som har vært med SVV, og til saksframlegget i denne sak. 

Det er en nær sammenheng mellom busslommer, gangfelt og fartsgrenser.  Etter TAU sin vurdering må 
det jobbes paralellt med de tre temaene , hvor følgende punkter i saksframlegget prioriteres  ; 

Gangfelt ,  Pkt 1, Coop Extra,     Pkt 2,Lines,    Pkt 7 Kollenvegen 

Busslommer; Pkt. 3, Bonhaugvn,  Pkt.  4 ,Langhågen  Pkt,  9, Korgstadtunet, 

Fartsgrenser,  Pkt, 5,Lines,   Pkt  6 , Straumen – Nordgård,   og en generell nedsetting av fartsgrense på 
Fv86 strekningen Lines – Sørfossbog . 

 

Kort sammendrag 
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Saksutredning 

I forbindelse med tidligere møte med Statens Vegvesen, samt gjennomgang av 
Trafikksikkerhetsplan er det ønskelig å sende henvendelse til SVV hvor det tas opp en del nye 
tiltak og endringer for å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter: 

1. Det ønskes etablert gangfelt ved Coop EXTRA fra eksisterende gangveg på øvre side av 
Fv86. 

2. Det etableres gangfelt ved busslomme inne ved Lines (Bakkehaug Bil / Anleggsskolen) I 
tillegg til gangfelt må det etableres gangveg mellom Fv86 og eksisterende gangveg. 

3. Busslomme ved avkjøring Bonhaugveien sør – Fv84 Vikaveien. 
4. Busslomme ved avkjørsel til Langhågen Hemmingsjord brukes som avkjøringsfelt av 

biler som kommer fra Finnsnes og skal inn til Langhågen. Det bør vurderes å se på 
muligheten til an sette opp en form for passasjestengsel mellom busslomma og 
avkjørselen. For å få en trygg kryssing av hovedveien foreslås det å bygge gangtunnell 
under veien for å knytte seg på gangvegen på øvre side av hovedveien. 

5. Ved Lines er det ønskelig å forlenge 50-sonen ca 100 meter lengre mot Bardufoss. Dette 
for å redusere fartsøkning tett opptil busslomma. 

6. 50-sonen langs Storveien mot Finnsnes bør også vurderes å forlenges. Det foreslås å 
forlenge den 750 meter til forbi krysset til Leirbogveien. Dette for å få redusert farta 
ved gangfeltet i krysset ved Leirbogveien/Øyjordveien. 

7. Autovern ved gangfelt ved Kollenveien bør avkortes. Slik det er i dag så går gangfeltet 
inn mot autovernet, noe som medfører at gående må gå langs veien for å komme rundt 
og inn på gangveien. 

8. Busslomme ved Hjertind Rein må etableres før flere fradelinger godkjennes. 
9. Det bør også vurderes busslomme ved Krogstadtunet. 

 

  

 

Vurdering 

 
 
 

6147



 

Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
026  2018/602-34    Helene Aspevoll 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
 Eldrerådet  

11/19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.10.2019 
 

Status, Velferdsteknologiprosjektet 

  
 

Rådmannens innstilling 

Informasjon om status i Velferdsteknologiprogrammet tas til orientering.  
 

Kort sammendrag 

Arbeidet med velferdsteknologi startet opp i Sørreisa i 2017, hvor vi etablerte kommunal 
arbeidsgruppe, og startet med opplæringa; «Velferdsteknologiens ABC».  
 
I 2018 ble vi med i med i prosjekt sammen med Bardu, Målselv og Dyrøy. Her har Bardu 
prosjektledelse og en 50% ressurs finansiert av Fylkesmannen. Det interkommunal prosjektet følger 
det nasjonale programmet for velferdsteknologi.  
 
Velferdsteknologiske løsninger skal bli den «nye normalen», og skal være på plass innen utgangen 
av 2020, slik nasjonale føringer legger opp til.  
 
I Sørreisa jobber vi for at velferdsteknologiske løsninger, erfaringer fra det pågående 
læringsnettverket, våre politisk valgte verdier og hverdagsrehabilitering skal prege framtidens helse- 
og omsorgstjenester.  
 
Saksutredning  
Hovedmålsetningen med prosjektet er å bidra til at vi kan skape en moderne, effektiv og bærekraftig 
helse og omsorgstjeneste i Sørreisa kommunen.  
 
De statlige tilskuddsmidlene har vært prioritert til kommuner som samarbeider omkring innføring av 
teknologiske hjelpemidler, og det var derfor naturlig å samarbeide med nabokommuner omkring 
dette.  
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I Sørreisa fikk vi brukerrepresentant på plass i 2018, og arbeidsgruppa består nå av;  
 Kent Hansen, IT  
 Kenneth Ingebrigtsen, miljøterapeut i boligtjenesten  
 Anne Grete Øverås, avdelingsleder i hjemmetjenesten  
 Tone Furøy, sykepleier i hjemmetjenesten  
 Henriette Solli, ergoterapeut  
 Bjørnar Larsen, brukerrepresentant  
 Helene Aspevoll, enhetsleder.  

 
Velferdsteknologiske løsninger skal bidra til at tjenestemottakere skal føle seg trygg, og kunne bo 
lengst mulig hjemme. Gjennom god kartlegging, samhandling og samtaler skal vi bistå slik at 
tjenestemottakere får tjenester i tråd med individuelle mål, samtidig som den enkelte skal kunne 
være selvhjulpne i dagligdagse gjøremål lengst mulig.  
 
Gjennom kartlegging har vi erfart at «folk flest» synes at de har det bra, og at de ikke har oversikt 
over mulighetsrommet som finnes. De er åpen for forslag, og har i stor grad tillit til tjenestene. 
Motstand og skepsis finnes, men er nå i større grad knyttet til «om en er i stand til å håndtere 
løsningene», ikke at mellommenneskelig kontakt skal forsvinn.  
 
Gjennom vårens kartlegging- og innsiktsarbeid våren 19, ble det klart at det ville være støst 
kost/nytte-effekt dersom knyttet til 4 ulike områder;  
 

 Medisindispensere 
 Billedkommunikasjon med fastlege 
 GPS-sporinger 
 Trygghetsalarm 

 
 Det jobbes nå videre interkommunalt med tanke på investeringer. Det er satt av penger på 
investeringsbudsjettet; 500 000,- i 2019 og samme beløp i 2020.  
 
Vurdering  
Innføring av velferdsteknologiske løsninger er et omfattende arbeid, og medfører engasjement både 
hos brukere, pårørende, ansatte, politikere og innbyggere generelt. Å benytte seg at teknologiske 
løsninger i ulike sammenhenger er endringer i hele samfunnet, og gjelder oss alle sammen.  
 
Hos brukere og pårørende har det tidligere vært en viss skepsis knyttet til engstelse omkring at 
«varme hender» nå skal erstattes av teknologiske løsninger. Det er viktig å holde fast på at 
velferdsteknologi handler om mennesker, og hvordan teknologiske løsninger og hjelpemidler kan gi 
økt mestring og trygghet.  
 
I og med at arbeidet er omfattende, er det avgjørende å få hjelp og å samarbeide med andre 
kommuner. Arbeidet blir enklere når vi får hjelp fra nasjonalt hold, og gjennom interkommunalt 
samarbeid. Måten vi arbeider på er både lærerikt, og er hensiktsmessig med tanke på investeringer 
som etterhvert vil komme 
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Referat. Folkemøte «Jakten på det gode live» Tirsdag 10.09.19 

 

1. Hvilke enkle teknologiske hjelpemidler kjenner du til, som kan ha betydning for 
selvstendigheta når man begynner å bli skrøpelig?  
 
- Svar: Vanskelig og si, Da det er vanskelig og sette seg inn i hva man kan komme til å 

trenge/ om man kommer til å ha behov for noe teknologi senere i livet. ‘Det er så masse 
teknologi og man vet ikke hva som finnes. men kunne tenkt meg en GPS nå for 
eksempel, er jo trygt og ha når man går tur i skogen. 

 

- Det er viktig og forberede seg til alderdommen, og det kan jo handle mye om 
holdninger. Informasjon fra kommunene er veldig viktig. Hvor kan man henvende seg? 
Gode rådgivere som kan svare på spørsmål eller vet hvor en kan henvende videre. 

 
- Frivillighetssentralen kan for eksempel ha folk som læres opp og kan bidra med og 

hjelpe innbyggere som har behov for det, når det kommer til teknologiske hjelpemidler 
 
 

 
2. Hva skal til for at du skal kunne se mulighetene som finnes, og å bli trygg nok til å ta i bruk 

velferdsteknologiske løsninger/hjelpemidler? 
 
- Trenger info om hjelpemidlet, opplæring og hvordan man skal bruke det. 

 
- Ser ikke på velferdsteknologiske hjelpemidler som et problem, men man må kunne stole 

på at det fungerer som det skal, det er viktig.  
 
- Kunne vært positivt med for eksempel data opplæring, hvor de unge hjelper de eldre. 

Enkle datakurs hvor det ikke går for mye i dybden, 
 
- Informasjon ut til innbyggerne (spalte i ka skjer om hva velferdsteknologi er/ulike type 

løsninger). 
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Notat 
 
 

Til:  
 

Fra: Arbeidsgruppa v/Helene Aspevoll  

 
Sak nr. 
2018/602-19 

  
Dato 
27.03.2019 

 
 

Oppdatert milepælsplan - Sørreisa kommune 
 
 

Vi skal skape en moderne, effektiv og bærekraftig helse og omsorgstjeneste i Sørreisa 
kommunen. 

 
 
Overordnet målsetning; 
Velferdsteknologiske løsninger skal bidra til at tjenestemottakere skal føle seg trygg, og kunne bo 
lengst mulig hjemme. 
Gjennom samhandling og samtaler skal vi bistå slik at tjenestemottakere får tjenester i tråd med 
individuelle mål, samtidig som den enkelte skal kunne være selvhjulpne i dagligdagse gjøremål 
lengst mulig. 

 
Vi tar med oss verdiene som ble politisk vedtatt i mars – 17 i arbeidet vider. 

• Hva gir opplevelse av mestring for den enkelte 
• Hva gir livskvalitet for den enkelte  Hva skaper glede og 

gode opplevelser  Hva gir trygghet. 

 
 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» 
Vi er nå i gang med et interkommunalt prosjekt, hvor Barde kommune med 50% prosjektleder er 
prosjektets eier. 

 
I Sørreisa skal dette prosjektet videreføre arbeidet med velferdsteknologi, og arbeidsgruppa som 
deltok på Velferdsteknologiens ABC, videreføres. 

 
Vår tanke er at dette arbeidet, tidligere arbeid med effektiviseringsnettverket, det pågående 
læringsnettverket, hverdagshabelitering og politisk valgte verdier skal smelte sammen og utgjøre 
framtidens helse og omsorgstjenester. 

 
 
 

Side 1 av 4 

Arbeidet med velferdsteknologiske løsninger skal føre til; 
• Innbyggere tar i bruk teknologi i planlegging av livsløp og egen alderdom, før behov for 

helse- og omsorgstjenester oppstår. 
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Planlagte tiltak her er bruk av «ka-skjer», hjemmesiden, informasjon i eldrerådet og 
folkemøter. 

• Innbyggere har økt mestringsfokus og opplever økt trygghet, livskvalitet og glede i 
hverdagen. 

• Økt bevissthet hos ansatte om teknologi som hjelpemiddel i helse og omsorgstjenestene 
i hjemmet til den enkelte.  Økt bevissthet omkring viktigheten av tverrfaglig 
samarbeid hos ansatte. 

 
Prosjektgjennomføring 

• Prosjektledelse; Bardu, deltakelse der. 
• Lokalt, tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe. 
• Milepælsplan, felles milepælsplan med «læringsnettverket» m.m. 
• Benytter verktøy fra «Veikart for tjenesteinovasjon»  Brukerrepresentant  

Folkemøter. 
• Bruk av hjemmesider og «Ka-Skjer» 
• Forankringsarbeid gjennom work-shop 
• Investeringsbudsjettet; 500 000 i 2019 og samme beløp i 2020. 

 
Endringer skjer på fire dimensjoner; 

 
Tjenester/prosesser Mennesker og kultur 
Organisasjon Teknologi 

 
Det er viktig å prioritere det som gir høyest effekt, - og at vi ikke gjør for mange komplekse 
endringer. Målsetningen er at Velferdsteknologisk hjelpemidler 
kartlegging/tankegang/løsninger skal være den nye normalen ved utgangen av 2020. 

 

Type gevinster. (vi bør starte der vi ser mest økt gevinst. 
Unngåtte kostnader Unngått korttidsopphold 

Utsatt behov for 
institusjonsplass Unngått 
oppbemanning 

Spart tid Redusere antall besøk av 
hjemmetjenesten Redusert tid forbruk på 
nøkkelhåndtering Redusert tid forbruk på 
leteaksjon 

Økt kvalitet Trygghet, mestring og frihet 
Reduserte belastninger for 
pårørende Bedre tjenester Bedra 
arbeidshverdag for ansatte 

Side 2 av 2 
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Milepælsplan 

Sørreisa kommune 
Enhet forebygging, oppfølging og 
mestring 

 
 

Startdato Beskrivelse Ansvarlig Planlagt 
ferdig 

Komentar 

2017 Politisk forankring  2017 Gjennomført 
2017 Konstituering av arbeidsgruppa. Enhetsleder 

FOM 
2017 Gjennomført 

17/18 Deltakelse i Velferdsteknologiens ABC Arbeidsgruppa 2018 Gjennomført 
April-18 Workshop HO/FOM April – 

18 
Gjennomført 

Mai-18 Felles prosjektplan, 
velferdsteknologi 
læringsnettverket og 
habilitering/rehabilitering. 

HO/FOM  Ikke 
gjennomført 

Mai Ferdigstilling av 
kartleggingsmal – 
hjemmebesøk 

Ergoterapeut 
og avd.leder 
hjemmetjenes 
ten. 

30.06.18 Ferdigstilt 
Oktober 
2018. 

Juni-18 Melde på opplæringa. Enhetsleder 
FOM 

15.06.18 15.06.18 

 Hverdagsmestring som tankesett; 
Valg av strategi for 
kompetanseheving, 
«samtalen som verktøy». 
Påmelding i nettverket – 
Velferdsteknologi, 
habilitering og rehabilitering 
Svar får vi ved årsskiftet 18/19. 

 01.09.18 01.09.18 

Juni -18 Brukerrepresentant med i 
arbeidsgruppa Bjørnar Larsen. 

Enhetsleder 
FOM 

01.09.18 01.09.18 

August/sep 
tember -18 

Felles møte med 
læringsnettverket og 
velferdsteknologigruppa 

Enhetsleder 
HO og FOM 

Jan/feb. Jan/feb. 

Sept. – des. 
-18 

Kartlegging av 
utfordringsbildet i Sørreisa, 

Arbeidsgruppa 03.12.18 Ferdig feb- 
19 
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September Kartleggingsmal revidert på nytt. Alle 01.10.18 01.10.18 
18 Nå er perspektivene avd.ledere i   

 velferdsteknologi, Ho og FOM.   
 hverdagsrehabilitering og    
 helhetlig pasientforløp i samme    
 kartleggingsmal.    
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Des. -18 Oppsummering og 
sammenstilling av resultatene i 
funn-arkene. 

 20.12.18 20.12.18 

Mars-19 Ferdistille innsiktsarbeidet til work- 
shop i Bardu 21.03. 

Deler av 
arb.gruppa 

19.03.19 19.03.19 

20.05.19 Alle ansatte skal være orientert 
om status i prosjektet 

Avd.ledere i 
samarbeid med 
enh.l 

23.08.19  

22-23- mai. Fylkesmannens fagsamling. 
Kommunen deltar 

Tone, 
Henriette, 
Doris, Laila S 

 
22.05.19 

 
23.05.19 

13.06.19 Skype. 
- Oppsummering av 

tjenesteforløp 
- Ansvarsfordeling 
- Gevinstkartlegging og – 

planlegging 

arbeidsgruppa  Utsatt av PA 

Juni Definere nye tjenestereiser 
Tjenestedesign 
Prosesser, roller og ansvar 

Arbeidsgruppa 
sammen med 
de andre 
kommunene. 

  

Juni Ka- skjer  mai  

September Se på forankringsarbeidet på 
nytt. pensjonistforbundet, 
eldrerådet og rådet for 
mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

arbeidsgruppa  
10.09.19 

 

 
10.09 

Forankringsarbeid. 
Folkemøte med Tone Bye. 

Arbeidsgruppa 10.09.19  

Sept/okt Vurdere om teknologien dekker våre 
behov og Velge løsninger 

arbeidsgruppa   
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15-16- okt Deltkelse på nasjonal 
teknoligsamling. 

Interkommun
al. 
Prosjektleder 
deltar. 

  

Sept/okt Planlegge implementering 
Samarbeide omkring anskaffelser 
Samarbeide omkring rutiner 

Interkommun 
alt 
prosjektsamar 
beid. 

4. kvartal.  

 
Planen revideres fortløpende og i samsvar med det interkommunale prosjektet. 
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
F03  2019/1474-2    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
 Eldrerådet  

12/19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.10.2019 

 Helse- og sosialutvalget  
 

Demensvennlig samfunn -status i Sørreisa 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

1. Saken tas til orientering. 
2. Enten 

a. Et mer demensvennlig samfunn i Sørreisa er så viktig for de som rammes av 
demenssykdom og deres pårørende at satsningen må prioriteres og videreføres.  

b. Satsningen skal inngå som en egen del av kommunens framtidige helhetlige og 
tverrsektorielle plan for oppfølging av strategi for et aldersvennlig samfunn. 

Eller 
c. Videre satsning på arbeidet med å skape et med demensvennlig samfunn i Sørreisa 

skal ikke prioriteres akkurat nå og satsningen avsluttes. 
 

Kort sammendrag 

Som en del av oppfølgingen av Demensplan 2020 inviterte kommunens helsetjeneste til en 
felles satsning, med fokus på å skape et mer demensvennlig samfunn her i Sørreisa. 
Det er utarbeidet en statusrapport for satsningen. 
Saken legges nå fram for orientering og politisk behandling. 
 

Saksutredning 

Arbeid mot et mer demensvennlig samfunn er en viktig del av oppfølgingen av regjeringens 
Demensplan 2020. 
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Vi får stadig flere eldre i kommunene og selv om mange er friske, er det også stadig flere som 
får en demenssykdom. Mange eldre med demens kan likevel bo hjemme og ha et aktivt liv, 
men det krever at bygda vår blir mer demensvennlig. 
Om hva det innebærer å skape et mer demensvennlig samfunn sier Demensplanen 2020: 

«For å få til dette er det nødvendig med god og helhetlig planlegging og kontakt og 
samarbeid på tvers av sektorgrenser, tjenestenivåer og ansvarsområder. Ansvar for 
likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne angår alle samfunnsområder. Det 
krever både universell utforming og individuell tilrettelegging av blant annet 
arbeidsplass, bolig, servicebygg, transportmidler, utearealer, tjenester, produktdesign 
og elektronisk kommunikasjon.» 

Søkelyset må derfor i stor grad rettes mot omgivelsene og ikke bare mot egenskaper og 
ressurser hos den den enkelte. 
Demensplan 2020 er utarbeidet i samarbeid med blant annet personer som har fått en 
demenssykdom. I planens forord trekkes deres erfaringer spesielt fram. Det pekes på at mange 
av innspillene fra denne gruppe handlet om behovet for deltakelse; blant annet deltakelse i 
dagliglivet. Eller som en av de med en demensdiagnose sa: 

 «Vi må få lov til å føle oss som de andre. 
Vi må få lov til å føle oss som en del av fellesskapet. 
Det er jo der vi hører hjemme.» 

 
 
Aktuelt her hos oss 
Våren 2018 inviterte kommunens helsetjeneste næringsliv og andre viktige samfunnsaktører til 
en felles satsning, med sikte på å gjøre hverdagen litt enklere for personer som rammes av 
demens. 
Dette ble råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og helse- og sosialutvalget 
orientert om. 
Vedlagt ligger en statusrapport for arbeidet på området.  
 
Skal satsningen videreføres må politisk nivå se betydningen av et slikt arbeide og satsningen 
bør settes på dagsorden –også i den politiske debatten og gjennom konkrete politiske vedtak. 
 

Vurdering 

Rådmannen har ikke gjort noen ytterligere vurdering av saken. 
 
 
Vedlegg 
1 Statusrapport demensvennlig samfunn-Oppsummering satsingen 
  

16157



Sørreisa kommune  
Enhet helse- og omsorg 
 

 

  
 

Side 1 av 2 

 
Notat 

 

Til: Ann Kristin Evenstad 

Fra: Bodil Hansen 

 
Sak nr. Dato 
2019/1474-1 18.09.2019 

 

Oppsummering  

 
Bakgrunn for satsingen: 
 
«Hvis bare alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av 
denne sykdommen.» (Nasjonalforeningen for folkehelsen) 
 
Med dette som utgangspunkt har Sørreisa kommune forsøkt rette seg til ansatte i privat og 
offentlig servicenæring, for å bidra inn med kunnskap i forhold til hvordan disse kan gi best 
mulig service til personer med demens.   
 
 
Gjennomføring: 
 
Mai 2018 ble det sendt mail til alle butikkene i Sørreisa, til biblioteket, menighetskontoret, 
frivilligsentralen, pensjonistforeningen, tannhelsetjenesten, Sørreisa næringsforening gjennom 
næringsrådgiver i kommunen. Den eneste som ga tilbakemelding var næringsrådgiver i 
kommunen, som hadde sagt seg villig til å informere medlemmene i næringsforeningen om 
tilbudet.  
Oktober 2018 ble det tatt ny kontakt med næringsrådgiver i kommunen, som da kunne 
orientere om at han ikke hadde fått noen respons fra medlemmene i næringsforeningen.  
 
Pga. dårlig respons fra de som kommunen henvendte seg til, i forhold til kampanjen 
"demensvennlig samfunn", ble det i begynnelsen av 2019 besluttet å foreløpig avvente med 
dette.  
 
 
 
Veien videre: 
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Side 2 av 2 

Det er allerede gjort en del forarbeid til kampanjen "demensvennlig samfunn", og det vil være 
enkelt å ta opp dette arbeidet igjen, skulle kommunen ønske å gå videre med dette.  
 
Det vurderes da som hensiktsmessig –og nødvendig med en tydeligere forankring –og føringer 
fra politikerne.  
 
 
Kopi til: 
Camilla Stefanussen    
Anne Grete Øverås    
Helene Aspevoll    
Tone Lill Larsen    
Oddny Hansen    
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
  2019/1395-1    Ann Kristin Evenstad 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
13/19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.10.2019 

 

"Mitt bidrag til frihet og likestilling for funksjonshemmede" 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering. 
 
 

Saksutredning 

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Midt-Troms utfordret ordførerkandidatene i Senja, 
Sørreisa og Dyrøy;" Mitt bidrag til frihet og likestilling for funksjonshemmede".  
 
Mandag 02.09.19 gikk arrangementet av stabelen, på Frivilligsentralen Finnsnes.  
Rådets leder var tilstede her og vil i rådsmøte orientere fra arrangementet. 
 
 

Vurdering 
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Sørreisa kommune Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Møtested: Sørreisa kommunehus - Møterom 2 

Dato: 07.10.2019 

Tidspunkt: 12:00 - 15:30 

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Otto Skogheim Leder   
Tove Kofoed Medlem   

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Nina Pedersen  
Ann Kristin Evenstad  

 

Merknad i møte: 

 

 

 

Underskrift: 

 

__________________________  ________________________ 

Otto Skogheim  Grete Nybakk Vaeng 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Untatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

GP 3/19 Godkjenning av protokoll   

 Referatsaker   

RS 6/19 Særutskrift Trafikksikkerhetstiltak - Sørreisa kommune  2019/961 

PS 11/19 Status, Velferdsteknologiprosjektet  2018/602 

PS 12/19 Demensvennlig samfunn -status i Sørreisa  2019/1474 

PS 13/19 "Mitt bidrag til frihet og likestilling for funksjonshemmede"  2019/1395 
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GP 3/19 Godkjenning av protokoll / 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 3/2019 i 
møte den 07.10.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Rådet var ikke beslutningsdyktig. Sakene utsettes. 

RS 6/19 Særutskrift Trafikksikkerhetstiltak - Sørreisa kommune 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 6/2019 i 
møte den 07.10.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Vedtak 

PS 11/19 Status, Velferdsteknologiprosjektet 2018/602 

Eldrerådets behandling av sak 14/2019 i møte den 07.10.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

Rådmannen v/lokalprosjektleder Helene Aspevoll orienterer om hva det er jobbet med i prosjektet og 
hva som det skal jobbes med videre i nær framtid. Det åpnes for spørsmål som besvares underveis. 
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Sensitivity: Internal

Rådet peker på mulige utfordringer knyttet til at kobbernettet nå avvikles for flere av kommunens 
abonnenter. 

 

Vedtak 

Enstemmig:  

Informasjon om status i velferdsteknologiprogrammet tas til orientering. 

  

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 11/2019 i 
møte den 07.10.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Vedtak 

PS 12/19 Demensvennlig samfunn -status i Sørreisa 2019/1474 

Eldrerådets behandling av sak 13/2019 i møte den 07.10.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

 

Vedtak 

Enstemmig: 

1. Saken tas til orientering.  
2. a. Et mer demensvennlig samfunn i Sørreisa er så viktig for de som rammes av 

demenssykdom og deres pårørende at satsningen må prioriteres og 
videreføres.                                                                                                                                        
                                                                                     b. Satsningen skal inngå som en egen del 
av kommunens framtidige helhetlige og tverrsektorielle plan for oppfølging av strategi for et 
aldersvennlig samfunn. 
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Sensitivity: Internal

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 12/2019 i 
møte den 07.10.2019: 

 

Forslag 

 

 

Behandling 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Vedtak 

PS 13/19 "Mitt bidrag til frihet og likestilling for funksjonshemmede" 
2019/1395 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling av sak 13/2019 i 
møte den 07.10.2019: 

 

Forslag 

 

Rådmannens innstilling 

Saken tas til orientering. 
 
 
 

Behandling 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Vedtak 
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Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset 
Dato: 20.02.2020 
Tidspunkt: 12:00 

 
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 

 Saker til behandling   

PS 1/20 Referatsaker   

RS 1/20 Orientering om legevaktsamarbeidet i Finnsenes  2019/300 

 Saker til behandling   

PS 2/20 Forslag til møteplan for rådet  2020/114 

PS 3/20 Orienterinssak Rom- og funksjonsprogram Sørreisa 
skole 

 2020/110 

 
 
Roger Tronstad 
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3

PS 1/20 Referatsaker
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Fra: Jorid Meyer (jorid.meyer@senja.kommune.no)
Sendt: 24.01.2020 13:38:23
Til: Karl Johan Olsen; Ann Kristin Evenstad, kommunalsjef Sørreisa
Kopi: Evy K Nordby; Evy K Nordby

Emne: SV: Saksframlegg?
Vedlegg: Interkommunal samarbeid helsetjenester UHO 30.1.2020 siste utkast 16.01.20.docx
Hei.
Her er word‐dokumentet som er saksframlegget.
Jeg har ikke lært meg med element så mye at jeg kan videresende fra systemet.
 
 
Med vennlig hilsen
 

Jorid Meyer, Kommunalsjef helse og omsorg
Telefon: 416 60 038
www.senja.kommune.no
 
 

Fra: Karl Johan Olsen <karl.olsen@dyroy.kommune.no> 
Sendt: fredag 24. januar 2020 13:19
Til: Jorid Meyer <jorid.meyer@senja.kommune.no>; Jorid Meyer <jorid.meyer@senja.kommune.no>
Kopi: Evy K Nordby <EvyK.Nordby@senja.kommune.no>; Evy K Nordby <EvyK.Nordby@senja.kommune.no>
Emne: Saksframlegg?
 
Hei
Har dere ferdigstilt saksframlegget til utvalget?
 
Med vennlig hilsen
 
Karl Johan Olsen
Kommunalsjef Helse og Omsorg
Tlf: 91535349
 
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
 

https://www.dyroy.kommune.no/
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Utvalg: UHO         Møtedato 30.01.2020 

Vedlegg:  

 23/19 Senja kommunestyre 11.12.2019 

Bakgrunn for saken:  

I interkommunale samarbeid med flere kommuner er det vanlig å bli enige om fordelingsnøkler på 
utgiftene. Prosentandelen som fordeles flatt på hver deltakerkommune, skal dekke utgifter som ikke 
er knyttet til kommunestørrelse. Dvs. administrasjon og indirekte kostander som vertskommunen 
påtar seg og som de andre kommunene dermed ikke har. I denne type samarbeid er det ofte den 
største kommunen som blir vert for tjenestene det gjelder og det er bakgrunnen for at ikke alt har 
vært fordelt etter folketall. 

For de interkommunale helsesamarbeidene i Midt Troms har fordelingsnøkkelen vært 20/80 over 
mange år. I forbindelse med etablering av Senja kommune ble antall kommuner i samarbeidet 
redusert fra 6 til 3 noe som medførte en betydelig økning i utgiftene for Sørreisa og Dyrøy. 
samarbeidet.  

Sørreisa og Dyrøy kommune ønsker å videreføre tidligere interkommunale helsetjenester med Senja 
kommune. Men begge kommunene mener at fordelingsnøkkelen 20/80 hvor 20 prosent av netto 
drifts kostander fordeles likt mellom 3 kommuner og 80% etter folketall er urimelig. Dette begrunnes 
i at 20% mellom 3 kommuner mot tidligere 6 kommuner gir Sørreisa og Dyrøy merutgifter og mener 
at Senja kommune får en urimelig kostand besparelse på grunn av kommunesammenslåing. 

Dyrøy og Sørreisa ber Senja kommune revurdere KS- vedtak 23/19 fra 11.12.2019 om å videreføre 
kostandnøkkel 20/80. for 3 kommuner. De ber Senja kommune harmonisere utgiftsfordeling i en 
annen fordelingsnøkkel /modell slik at kostand blir sammenlignbare i forhold til tidligere utgifts 
fordeling. Dyrøy er i dialog med Bardu kommune for å vurdere bytte om kjøp av interkommunale 
helse tjenester. I påvente av nærmere avklaring med Senja kommune har Sørreisa og Dyrøy forlenget 
tidligere avtale fra Lenvik i Senja kommune til 31.03.2020. 

Saksutredning:  

Kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy har siden 2004 hatt interkommunal 
legevakt/LV sentralt samarbeid, flere nye tjenester er utviklet og videreutviklet underveis.   Sørreisa 
og Dyrøy ønsker å videreføre det gode samarbeidet som består av Interkommunal 
legevakt/legevaktsentral, Ø-hjelp-senger (ØHD) på DMS, kommuneoverlege funksjon, 
kreftsykepleie/kreftkoordinator, diabetessykepleier og koordinator oppføling av brannkorps.  

Til sammen har interkommunale helsetjenester et budsjett for 2020 på netto driftsutgift på 25.4 mill 
hvorav IK-legevakt/legevaktsentral har et budsjett på kr 13 ,2 mill og ØHD med 8,7 mill.  

De interkommunale helsetjenestene bygger på hverandre og flere av de ansatte arbeider på tvers av 
disse tjenestene, så det er naturlig at alle seks tjenestene ses i sammenheng. Kjøpes det en tjeneste, 
kjøpes alle seks. 

Interkommunale helsetjenester skal til sammen dekke omlag 19.500 innbyggere hvorav Senja 14.900, 
Sørreisa 3.500 og Dyrøy 1.100 (SSB 2019).  
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Nedenfor redegjøres skjematisk hvordan kostandfordelingen ville vært fordelt om budsjett ville vært 
fordelt på 6 kommuner. 

Videre redegjøres for 3 modeller for å synliggjøre kostandforskjeller og utgifter pr. innbygger mellom 
Sørreisa, Dyrøy og Senja kommune. Det redegjøres for 4 ulike modeller for kostnadsfordeling som 
synliggjør kostandforskjeller og utgifter pr. innbygger mellom Sørreisa, Dyrøy og Senja kommune. 

Kostandsmodell   20/80 – fordeling av utgifter dersom det fremdeles var 6 kommuner (Historikk) 

 Kostnad fordeling i mill  
kr 

Kostnad pr. innbygger 
kr 

% fordeling av 
utgifter 

Senja kommune 19,0 1 263 75% 
Sørreisa kommune   4,4 1272 17% 
Dyrøy kommune   2,0 1784 8 % 
Sum 25,4   

 

Vedtatt kostandsmodell   20/80 – fordeling av utgifter 3 kommuner 

 Kostnad fordeling i mill 
kr 

Kostnad pr. innbygger % fordeling 

Senja kommune 17,3 1 151 68 % 
Sørreisa kommune   5,3 1 512 21% 
Dyrøy kommune  2,8 2 528 11% 
Sum 25,4   

 

Kostandsmodell med 15/85 – kostandfordeling 3 kommuner 

 Kostnad fordeling i mill 
kr 

Kostnad pr innbygger % fordeling av 
utgifter 

Senja kommune 17,8 1 187 70 
Sørreisa kommune   5,1 1 456 20 
Dyrøy kommune 2,5 2 229 10 
 25,4   

  

Kostandsmodell 10/90- kostnadsfordeling 3 kommuner 

 Kosntand fordeling i  
mill kr 

Kostnader pr. 
innbygger 

% Fordeling av 
utgifter 

Senja kommune 18,4 1 913 72 
Sørreisa kommune   4,8 1 400 19 
Dyrøy kommune 2,2 1 223   9 
 25,4   

 

Kostnadsmodell etter folketall 3 kommuner 

 Kostnadsfordeling i 
mill kr 

Kostnader pr 
innbygger 

% fordeling av utgifter 

Senja kommune 19,4 1294 76 % 
Sørreisa kommune 4,5 1294 18 % 
Dyrøy kommune 1,5 1294 6 % 
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 25,4   
 

Vurdering:  

Kommunesammenslåingen fra 4 til 1 kommune gir Sørreisa og Dyrøy en kalkulert merkostnad i 
overkant av 0,8 mill. Senja kommune vil få en besparelse på om lag 1,7 mill. som tilsvarer for Sørreisa 
en økning på kr 240 pr. innbygger, for Dyrøy en økning på kr 744 pr. innbygger og for Senja kr 112 kr 
besparelse pr innbygger. 

Det er forståelig at Sørreisa og Dyrøy mener at kostnadsøkningen fra 2019 til 2020 er stor, spesielt 
for Dyrøy kommune med sitt lave innbyggertall. 

En annen fordelingsnøkkel enn vedtatt 20/80, som gir Sørreisa og Dyrøy mindre kostand, betinger at 
Senja kommune må bære større kostander enn vedtatt budsjett for 2020. 

Samtidig vil det det få store økonomisk og faglige konsekvenser for Senja kommune om en eller 
begge kommunene trekker seg ut av samarbeidene. Legevakt og ø-hjelps senger samt 
kommuneoverlege som er lovpålagte oppgaver.  

For interkommunal legevakt er det vanskelig å se at kostandene lar seg redusere dersom Sørreisa og 
eller Dyrøy trekker seg fra samarbeidet. Utfordringene tilknyttet forsvarlig drift og beredskap endres i 
liten grad, slik at bemanningsutgiftene ikke kan forventes å tas ned.  

For de 5 interkommunale akutte døgnsengene tilknyttet Behandling- og Rehabiliteringsavdelingen 
BRA) kan disse reduseres i antall. Hvor stor reduksjonen i kostnad vil være er avhengig av hva dette 
sparer av stillinger. Stillingene knyttet til akutte døgnsenger er en del av BRA og reduksjon i utgifter 
og stillinger må ses i sammenheng med den øvrige avdelingen.  

For kommuneoverlegetjenesten har en i dag lagt inn tre 50 % stillinger som i dag dekkes av to leger. 
Dersom Sørreisa og Dyrøy avslutter samarbeidet kan en redusere til to 50 % stillinger, men det gir 
ikke de enorme besparingene.  

Legevakt og kommunale akuttsenger er de to store kostnadsdriverne i det interkommunale 
budsjettet. Det er urealistisk å ivareta en fagligforsvarlig drift av disse med store kostnadskutt. Det 
betyr at dersom Sørreisa eller Dyrøy trekker seg, må den (eller de) gjenværende kommunen(e) i stor 
grad overta de samme utgiftene som ligger i disse ordningene i dag. 

Finnsnes legevakt/legevaktsentralen har åpent hele døgnet alle dager i året 24/7 og bemannes av 
sykepleiere og fastleger.  Legevaktene etter ordinær arbeidstid fordeles mellom ca. tjuefem fastleger 
og fem LIS1 leger (turnusleger). Åtte av disse fastleger og en LIS-1 lege er i dag ansatt i den felles 
legetjenesten for Dyrøy og Sørreisa.   

Fastlegene har plikt til å gå legevakt og legevakt kommer i tillegg til ordinær arbeidstid på dagtid. Det 
å ha en robust og god legevakt, med relativt lav vaktbelastning (3-4 vakter pr. mnd pr. lege) er veldig 
viktig for å rekruttere og beholde nye leger.  Dersom Dyrøy alene trekker seg fra legevakt og annet 
interkommunalt samarbeid betyr det at de sannsynligvis blir en del av Astafjordlegene og Bardu IK 
Legevakt. Da vil to av fastlegehjemlene som i dag er tilsluttet Finnsnes IK legevakt forsvinne. I forhold 
til belastning på de gjenværende vaktlegene vurderes dette å kunne ivaretas uten de store 
konsekvensene. 

Dersom både Sørreisa og Dyrøy velger andre løsninger for legevakt enn Finnsnes IK Legevakt vil 
samtlige åtte fastlegehjemler og LIS-1 forsvinne. Dette vil medføre en betydelig økt vaktbelastning 
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for fastlegene i Senjalegen. Det vil være svært uheldig i en tid da fastlegetjenesten over hele landet 
har betydelige utfordringer knyttet til høy arbeidsbelastning og vansker med å rekruttere nye 
fastleger. 

Samtidig vil Finnsnes IK legevakt fortsatt ha 15.000 innbyggere i sitt område, i tillegg til turister, 
arbeidsinnvandrere og skoleelever. Det betyr at en ikke kan redusere bemanning og beredskap. På 
ettermiddag, kveld og helg vil Finnsnes IK legevakt være nærmeste tilgjengelige lege for befolkningen 
i Sørreisa og dermed fortsatt bli brukt ved de mest tidskritiske hendelsene, når pasienten skal til 
nærmeste lege (akutte brystsmerter, spørsmål om hjerneslag, alvorlige infeksjoner, trafikkulykker 
osv). Det vil si at Finnsnes IK legevakt fortsatt dekker beredskap for Sørreisa, selv om kommunen 
velger å ha legevaktstjeneste en annen plass.  

Når det gjelder lista med de ulike fordelingsmodellene vi har satt opp, er ikke denne komplett. Det 
finnes flere fordelingsmodeller, blant annet kan en lage en fordelingsmodell som tar utgangspunkt i 
selvkost. Det er viktig for alle tre kommunen i samarbeidet at fordelingen er rimelig fordelt mellom 
oss.  For å komme fram til en hensiktsmessig fordelingsmodell, vil administrasjon trenge mer tid. 

I enhver beregning av kostnader vil det alltid være direkte og indirekte kostnader. De indirekte 
kostnadene er vanskelig å synliggjøre. Det være seg fremtidige pensjonskostnader, tid til ledelse, 
lønnskjøring og regnskap mm. Det er ønskelig at disse kostnadene gjøres mer tilgjengelig for alle 
parter. 

Vi ser at de interkommunale helsetjenestene har over år fått bedre kvalitet, og innbyggerne/pasient 
blir veldig godt ivaretatt gjennom samarbeidet mellom tjenestene. DMS har en relevant kompetanse 
og trygg bemanning som gir stabile tjenester. 

 

  Rådmannens innstilling:  

1. Senja kommune viderefører 20/80-modell på vertskommunesamarbeid for januar – mars 
2020.  

2. Senja kommune imøtekommer Sørreisa og Dyrøys anmodning om å endre kostandmodell til 
10/90 i for resten av 2020 for å harmonisere tidligere kostandfordeling.  Det arbeides videre 
med å finne en god modell som er rimelig for alle parter. 

3. Senja kommune finne inndekning gjennom omstillingsprosjektet
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Underskrevet kontrakt 1. kvartal 2020 IK Legevakt 

 
Vedlegger underskrevet kontrakt om kjøp av deltakelse i interkommunal legevakt på Finnsnes for 1. 
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Med hilsen 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/114 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 12.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Forslag til møteplan for rådet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/20 20.02.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til møteplan vedtas. 

Kort sammendrag 

Møteplanen er satt opp i samarbeid med kommunalsjef i Sørreisa, og sees opp imot andre møteplaner i 
begge kommunene. 
 

Saksopplysninger 

Onsdag 19.02. 09-14 Dyrøy 
Torsdag 04.06 09-14 Sørreisa 
Mandag 14.09 09-14 Dyrøy 
Tirsdag 17.11 09-14 Sørreisa 

Administrasjonens vurdering 

Datoene er tilpasset annen møtevirksomhet for å kunne ta inn saker som skal opp til behandling i andre 
fora i begge kommunene. Disse er litt kompliserte å flytte på. 
Klokkeslettene tilpasses enkelt av rådet.
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/110 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 12.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Saksframlegg 2020 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3/20 20.02.2020 

 

Vedlegg 
1 Orienteringssak Rom- og funksjonsprogram Sørreisa skole 
2 Rom og funksjonsprogram Sørreisa skole 

 

Rådmannens innstilling: 

Rom- og funksjonsprogram for ny fellesskole 1-10 i Sørreisa tas til orientering 

Kort sammendrag 

Det er nå utarbeidet rom- og funksjonsprogram for ny fellesskole 1-10.  
Rådmannen i Sørreisa vil i møtet gi rådet en orientering om innholdet i Rapporten. 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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Sørreisa kommune  
 
 
Saksfremlegg 

Arkiv:  Arkivsaksnr:  Saksbehandler:    
A20  2019/34-7    Wenche Bergum 

 
 

Utvalgssak Utvalg Møtedato 
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  

 Eldrerådet  

 Ungdomsrådet  

   
 

Orienteringssak: Rom- og funksjonsprogram Sørreisa skole 

 
  

 

Rådmannens innstilling 

 
Rom- og funksjonsprogram for ny fellesskole 1-10 tas til orientering  
 
 

Kort sammendrag 

Det er nå utarbeidet rom- og funksjonsprogram for ny fellesskole 1-10.  
Rådmannen vil i møtet gi rådet en orientering om innholdet i rapporten. 
 

Saksutredning 

 

Vurdering 

 
 
 
Vedlegg 
1 Rom og funksjonsprogram Sørreisa_skole 

16182



 

Sørreisa kommune 

 

Sørreisa skole  
Rom- og funksjonsprogram 

 
Ny fellesskole 1-10 

 
 

 

  Oppdragsnr.: 5186052   Dokumentnr.: 1   Versjon: 01 
2019-01-08 
 

 
 

17183



 

2 
 

Oppdragsgiver: Sørreisa kommune 

Oppdragsgivers kontaktperson: Wenche Bergum 

Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen 

Oppdragsleder: Espen Storstrand, Norconsult skoleavdeling 

Fagansvarlig: Endre Ljones 
 

Andre nøkkelpersoner: Sigrid Hestnes, Norconsult skoleavdeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 2019-01-08 Første utgave SH / ES  EL  

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 

18184



 

3 
 

Innhold 

 Bakgrunn 5 
 Lokale føringer 5 
 Lokale grunnlagsdokumenter 5 
 Sentrale rammer og føringer 6 
 Hensikt med Rom- og funksjonsprogram 6 
 En fremtidsrettet skole 6 
 Konsekvenser for fysisk læringsmiljø i et fremtidsrettet 

skoleanlegg: 7 
 Organisering og brukermedvirkning 8 

 Eksisterende skoleanlegg 12 

 Hovedbygget (Bygg E) 13 
 Mellombygget (Bygg D) 14 
 Spesialromfløyen (Bygg C) 15 
 Personal- og administrasjonsbygget (Bygg F) 16 
 Kulturhus og idrettshall 17 
 Uteområdet 19 

 Dimensjoneringsgrunnlag 21 

 Elevtallsutvikling 21 
 Dimensjonerende tall elever og ansatte 22 
 Arealnorm ny felles kombinertskole 1-10 23 

 Rom og funksjoner i fremtidens skolebygg 24 
 Trinnarealer, hjemmeområder 24 
 SFO-base 27 
 Spesialutstyrte læringsarealer 28 
 Fellesareal 31 
 Idrettsareal 32 
 Personal- og administrasjonsarealer 33 
 Støttefunksjoner; Elevtjenester, driftstjenester og renhold 35 
 Uteområdet 38 

 Et helthetlig skoleanlegg 41 

 Arealbehov for fremtidig 1-10 skole 41 
 Nærhetsmatrise 42 
 Generelle prinsipper for et helhetlig skoleanlegg 43 
 Bygg C - Spesialromsfløy 44 
 Bygg D, Mellombygget 44 
 Bygg E, Hovedbygget 45 
 Bygg F, Administrasjonsbygget 46 
 Muligheter for tilbygg 46 
 Skolens uteareal 47 
 Mulig plassering av ny fotballhall 48 

19185



 

4 
 

 Behov for nye arealer og funksjoner i forbindelse med 
sambruk 48 

 Kostnader 49 

 Kostnadsvurdering ny Sørreisa skole 1-10 50 
 

 

 
  

20186



 

5 
 

 Bakgrunn 
Sørreisa har i dag to grendeskoler med 1.-4.trinn og en skole i sentrum for 5.-10.trinn. Det er 
vedtatt å legge ned de to grendeskolene, og bygge en ny skole i tilknytning eksisterende 
skole i sentrum. Planlagt byggestart er 2020. Nytt bygg skal lokaliseres iht. vedlagt 
planprogram. 
Sørreisa kommune ønsker en fremtidsrettet 1-10 skole i sentrum, og ønsker i denne 
sammenheng et så godt som mulig grunnlag for videre prosjektering i en totalentreprise.  

Dette oppdraget skal gi kommunen svar på spørsmålet "Hva skal vi bygge?". Sørreisa 
kommune har bedt Norconsult om bistand til å beskrive funksjoner, arealer og funksjonalitet 
den nye skolen skal ha slik at den møter de behov og målsettinger som avdekkes.  

Brukermedvirkning skal ivaretas innen oppdraget, herunder å kartlegge og analysere behov, 
målsettinger og krav til utformingen av arealer og funksjoner. Sambruk og flerbruk av det 
ferdige bygget skal også vurderes. 

 Lokale føringer 

Følgende prinsipper for prosess og bygging av utvidelse av Sentralskolen til å bli en 1-10 
skole i sentrum er lagt til grunn: 

Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 53/12, hvor planlegging av et skolebygg 1-10 skal 
finne løsninger for ombygging og nybygg som gir et fremtidsrettet skoleanlegg. Forprosjektet 
er administrativt organisert, med Norconsult as, avdeling for skoleplanlegging- og 
skoleutvikling innleid som prosessledere.  Formannskapet er utvalg for økonomi og utvalg på 
tvers av fagområder, og oppnevnes til politisk styringsgruppe for forprosjektet. 

Forprosjektet skal bidra til/legge til grunn:  

• stor grad av brukermedvirkning   
• finne best mulige løsninger innenfor gitte rammer.  
• legge grunnlag for gode løsninger for skolebygg.  
• legges vesentlig vekt på pedagogiske forhold,  
• trafikkforhold rundt hele området.  
• uteareal/lekeareal skal gjøres attraktive med nærhet til klasserommene, og mest 

mulig skilt fra trafikkarealer  
• samlokalisering og sambruk knyttet til skolens direkte bruk og andre skolerelaterte 

skole- og ungdomstjenester og andre aktører. 
• tilstrekkelige arealer til en elevvekst ut over de årskull som SSB’s prognoser antyder.  
• Kvalitetssikre arealbehov til undervisningsformål, arbeidsplasser til lærere og andre 

ansatte, uteområde og parkeringsplasser.  
• å søke planløsninger med minst mulige kostnader.  
• avklares hvorvidt det arealmessig i skolens nærhet er mulig å gi rom for den 

fotballhallen som SIL ønsker å bygge.  

 Lokale grunnlagsdokumenter 
Sak 11/166 – Framtidig skolestruktur i Sørreisa kommune 
Sak 15/454 – Særutskrift Skolestruktur i Sørreisa – Ny felles 1-10 skole i sentrum 
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Sak 16/1016 Planprogram til ny sentrumsskole i Sørreisa 
Sak 53/12  Ny 1-10 skole i Sørreisa sentrum.  

 Sentrale rammer og føringer 

Lover og forskrifter som er førende for utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogrammet er 
bl.a.:   

• Opplæringsloven (Lenke til nettversjon) 
• Læreplanverket for Kunnskapsløftet (K06) 
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler   

o Lenke til veileder (Helsedir 2014) 
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  
• Plan og bygningsloven 
• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 
• Arbeidsmiljøloven (Lenke til nettversjon) 

 Hensikt med Rom- og funksjonsprogram 

Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) for fremtidens skole i Sørreisa inneholder brukerkrav, 
funksjonalitet, arealbruk - og hvordan elever, ansatte og andre skal bruke arealene. Rom- og 
funksjonsprogrammet omhandler hvordan funksjoner og aktiviteter i skoleanlegget kan 
plasseres i forhold til hverandre, og hvordan elever, ansatte og andre brukere kan fungere 
godt sammen i skoleanlegget. Hensikten med programmet er å gi funksjonskrav og 
arealrammer for videre prosjektering gjennom utviklings- og designfasene, detaljprosjekt og 
utføring. Programmet skal gi føringer og inspirasjon til den videre utviklingen av skolen slik at 
den blir en pedagogisk, sosial og kulturell ressurs for elever, foreldre og innbyggere. 

 En fremtidsrettet skole 

Skolen er i utvikling. Skolehverdagen vil i fremtiden by på forandringer både for elever og 
ansatte. Læreplanene er under revisjon. Med fremtidens skole som utgangspunkt har 
professor Stein Ludvigsen ledet et utvalg med mandat om å utrede hva elever vil ha behov 
for å lære i skolen i et perspektiv på 20-30 år. Arbeidet har resultert i to offentlige 
utredninger, NOU 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015:8 Fremtidens 
skole: Fornyelse av fag og kompetanser. 

De internasjonale trendene går i samme retning som Ludvigsen-utvalget. Skolen skal legges 
til rette for mest mulig læring for elevene. Utviklingen går fra klasserom med faste, 
timeplanfesta aktiviteter til et skolebygg som legger opp til større fleksibilitet i organiseringen, 
metode og høy elevaktivitet. Dette krever i stor grad samarbeid og god planlegging mellom 
lærerne, i tillegg til systematisk oppfølging og opplæring av elevgruppene som skal oppleve 
trygghet og tilhørighet på skolen.  

Tanker om hvordan skolen skal implementere nye elementer i skolehverdagen slik som 
fleksible trinnareal, bruk av spesialiserte læringsareal og andre fellesareal, på en best mulig 
måte, må forankres og utvikles lokalt i personalet.  
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http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0489.html
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Læring og undervisning som vil foregå i fremtiden er omfattende. Økt digitalisering og tilgang 
på informasjon preger samfunnet generelt og skolen spesielt.  
 
For at skolen skal kunne gi elevene den systematiske opplæringen de har krav på og behov 
for i dagens samfunn er man derfor avhengig av å utvikle skolens innhold.  «Når samfunnet 
endrer seg, får skolen nye oppgaver» (Møller som sitert i Berg, 1999 s. 5). 
 
Et ledd i denne utviklingen handler om å fornye fagene i skolen for å møte fremtidige 
kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet. Ut fra dagens utviklingstrekk og 
internasjonale studier, legges det vekt på det som kalles «21st century skills», kompetanser 
for det 21. århundre, når utvalget anbefaler at følgende kompetanseområder bør prege 
fremtidens skolefag: 

• fagspesifikk kompetanse 
• kompetanse i å lære 
• kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta 
• kompetanse i å utforske og skape 

 
Læring som fører til dybdeforståelse og kan overføres til andre sammenhenger vil også være 
sentralt i et samfunn hvor tilgangen til informasjon og er større enn noensinne.  

Videre anbefales det å jobbe flerfaglig med tre særlig viktige temaområder i fremtidens skole 
og at det må være kompetansemål for disse temaområdene i fag på tvers av fagområdene: 

• bærekraftig utvikling  
• det flerkulturelle samfunnet  
• folkehelse og livsmestring  

 
(NOU 2015:8) 

 

 
 
Et annet element som vil prege fremtidens skole og 
samfunnet generelt er økt digitalisering. I 
digitaliseringsstrategien «framtid, fornyelse og digitalisering», 
presenterer Kunnskapsdepartementet en retning for bruk av 
IKT i opplæringen inn i det neste tiåret med fokus på læring 
som skal gi elever redskaper til å mestre livene sine nå og i 
fremtiden. Strategien fremhever hvordan digitale læremidler og 
verktøy skal støtte opp under samarbeidslæring og samskaping blant elevene i tillegg til 
hvordan teknologirike læringsmiljøer åpner for nye måter å lære på og gir læreren et større 
repertoar av undervisningsmetoder (KD 2017). Denne utviklingen vil imidlertid kreve god 
kompetanse om klasseledelse i teknologirike omgivelser og undervisningslokaler som tar 
høyde for nye metoder å undervise på.  

 Konsekvenser for fysisk læringsmiljø i et fremtidsrettet skoleanlegg: 
I et helt nytt skoleanlegg vil gode kommunikasjonslinjer, helhet og fleksibilitet være lettere å 
planlegge enn for et eksisterende bygg som skal utvides og driften skal omorganiseres. Ved 
påbygg og tilbygg må det gjøres vurderinger i forhold til hvordan eksisterende 
bygningsmasse fungerer i et pedagogisk funksjonelt og fremtidsrettet skoleanlegg.  
 
I dette rom- og funksjonsprogrammet legger vi opp til en oppgradering av eksisterende 
bygningsmasse samt prinsipper for det nybygde arealet som gir elevene mer fleksible 

Figur 1 NOU 2015:8 
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læringsarealer. Med fleksible læringsarealer mener vi rom og funksjoner som støtter flere 
måter å lære og samhandle på.  
Eksempelvis: 

• trinnarealer med egne innganger, garderobe, toaletter og uteareal i umiddelbar 
nærhet 

• trinnarealene med både åpne og skjermede soner/rom  
• trinnarealer med soner for praktisk læring –  
• teknologiske løsninger som støtter det fysiske læringsmiljøet.  
• grupperom og samarbeidssoner   
• fellesareal der elever kan samarbeide, jobbe praktisk og sosialisere 
• nærhet til de funksjoner elevene bruker mest. For eksempel:  

spesialrom i nærheten av ungdomstrinn, SFO i nærhet av småtrinn, administrasjon 
og personalrom sentralt og tilgjengelig, desentraliserte lærerarbeideplasser.  

 Organisering og brukermedvirkning 
Arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet skal gjennom brukermedvirkningsprosessen og 
etter vedtatte krav og føringer gi løsning til en felles skole i Sørreisa sentrum. Skolen skal 
kunne implementere endringer både når det kommer til utforming av skolebygget og 
utforming av en ny organisasjon. 

Den nye 1-10 skolen vil by på forandringer både for elever og ansatte. Elever og lærere på 
skolene som legges ned skal finne sin plass i et skolebygg, der det sitter historie og kultur i 
veggene. De som allerede bruker bygget skal gi rom til de nye elevene og lærerne og de 
endringene som må skje. De bygningsmessige endringene vil nødvendigvis bli store når 
bygget / skoleanlegget skal huse flere elever og lærere. Noen endringer er velkomne, mens 
andre endringer kan føre til at noen kan oppleve at de må ofre systemer og funksjoner som i 
dag fungerer godt, - for å få til en ny helhet.  

Skal en lykkes med skolebygg og organisasjonsbygging er det viktig å ha brukerne med 
gjennom hele prosessen. Elever, lærere og nærmiljø har erfaringer og klare forventninger i 
forhold til hva skolen skal være og inneholde.   

Det har vært en viktig målsetting at prosessen skal være preget av åpenhet og takhøyde. På 
et tidlig stadium i prosessen skal det være lov å spørre, tenke høyt, komme med ønsker og 
ideer.  I første runde handler brukermedvirkningen om å få fram flest mulig tanker, 
perspektiver og behov. Ved å legge «alle kort på bordet», vil vi kunne danne et bilde, 
identifisere prioriterte områder og starte veien mot en felles pedagogisk plattform.  

Vi startet denne prosessen med et Kick-off der kommunens administrasjon, skolene, 
politikere, elever og foreldre deltok. Gjennom informasjon, bildeoppgave, dialog i grupper og 
refleksjon rundt skolen og dens betydning ble det skapt en felles visjon som utgangspunkt for 
det videre arbeidet: 
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Trygghet, mestring, utvikling og læring er ordene som veier tyngst i visjonsordskyen. Med 
dette som bestilling fra brukerne startet vi opp arbeidet med de som hadde fått mandat til å 
sitte i brukergruppene.  

  

Figur 2  Visjonsordsky fra oppgave under "Kick off!" 
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Elevmedvirkning 

I forkant av brukergruppemøte 1 gjennomførte skolene oppgaver der elevene kunne komme 
med sine bidrag til hva de mener er viktig i et nytt skoleanlegg. Tegninger og tekst fra eleven 
ga oss viktig innsikt i hvilken betydning skolen har for dem og hvordan de ser seg selv i 
skolen.  

Gjennom oppgaver i klassen, tegninger og workshop forklarer hvordan de lærer og hvordan 
de tenker skolen skal være. Elevene beskriver at de ønsker å være aktive i egen og 
medelevers læring. De beskriver behov for mer fleksible læringsarealer mer praktisk rettet 
undervisning, mer tid til fordypning og rom for samarbeid. Helt i tråd med NOU 2014: 7 
Elevenes læring i fremtidens skole og NOU 2015:8 Fremtidens skole: Fornyelse av fag og 
kompetanser. 

 

 

 

 
 

Figur 3 En av elevene beskriver en rund regnbueskole. 4. trinn, hvor eleven går, er i sentrum av skolen. Rektor er 
plassert i midten. 
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Innspillene fra elevene la grunnlaget for arbeidet i brukermøte 1 der vi jobbet med 
hovedbrukergruppen en halv dag. Etter det hadde vi inne brukergrupper fra 
skolehelsetjenesten, drift og renhold, kulturskolen og nærmiljøfunksjoner. 

Sammen med hovedbrukergruppe, foreldrerepresentanter og elevrepresentanter har vi også 
vært på befaring på Finnsnes Ungdomsskole, for å de på funksjoner og løsninger i et nytt 
skolebygg.  

Hovedbrukergruppen har bestått av:  

Navn: Stilling: Arbeidssted: 

Carina Borch Rektor Sentralskolen 

Ylva Margrethe K. Flatebakken Inspektør Sentralskolen 

Siv K. Farstad 9.trinn Sentralskolen 

Monica Stenslette 8.trinn Sentralskolen 

Elisabeth Solset Haug Mellomtrinn og skolebibliotek Sentralskolen 

Marianne S. Lia 6.trinn Sentralskolen 

Wendy Andresen 3.trinn Gottesjord skole 

Monica Pettersen rektor Gottesjord skole 

Tove Pettersen 1.trinn Gottesjord skole 

Anita Djupvik   Skøelv skole 

Vera Nikolaisen   Skøelv skole 

      

Som et ledd i arbeidet reiste hovedbrukergruppen til Finnsnes ungdomsskole for å høste 
erfaringer fra et nytt skolebygg.  

Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram er første ledd i arbeidet med å bygge en ny 
organisasjon. Parallelt med planlegging av en ny skole vil det være en stor fordel å starte 
med refleksjonsarbeidet rundt hvordan læringsarbeidet i det nye bygget skal organiseres i 
god tid før skolen står klar slik at personalet får rom til å ta bevisste valg rundt hvordan man 
ønsker å bruke skolen.     

Figur 4  Elev på 4. trinn har tegnet et variert klasserom med flere måter å danne grupper, variere, lærer mer 
tilgjengelig i rommet, pedalstoler til bevegelse og område for hvile - ikke helt ulikt en skisse av et «Future 
classroom». 
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 Eksisterende skoleanlegg 
Hovedbygget fra 1966 er den eldste delen av skoleanlegget. Idrettshall og et 25-meters 
svømmebasseng stod ferdig til bruk i 1974. I tilknytning til skolebygg og idretts-/svømmehall 
er det senere blitt reist kulturhus (1992). Etter innføringen av L-97 og skolestart for 6-åringer, 
ble det klart at man trengte mer areal i skolen. Til skolestart høsten 1999 stod et nytt tilbygg 
ferdig, men da hadde elevene på småtrinnet flyttet til Skøelv og Gottesjord skoler, etter at 
kommunen hadde gjennomført endringer i skolestrukturen. I dag nyttes denne fløyen til 
personal- og administrasjonsarealer. (Kilde: www.sentralskolen.no og www.folkebladet.no) 

 
Figur 5 Figur skoleanlegget med eksisterende bygg, Sørreisa sentralskole. 

 

Tabellen til venstre viser en oppsummering 
av arealene skolen benytter i den daglige 
undervisningen, samt til personal- og 
administrasjonsfunksjoner. Arealer for idrett 
er ikke vist i tabellen, men funksjoner 
knyttet til undervisning i kroppsøving er 
beskrevet under i kapittel 3.5. 

Under følger en nærmere beskrivelse av 
rom, arealer og funksjoner i dagens 
skoleanlegg.  

Tabell 1 Oversikt rom og arealer benyttet i 
undervisning og til personal- og 
administrasjonsfunksjoner i dagens skolebygg. 

Areal Antall rom
Samla bruttoareal -              
Netto generelt læringsareal 1 445 m2     

Klasserom 1 019 m2     14 rom    
Grupperom 186 m2        7 rom      
Garderober og toalett 111 m2        7 rom      
SFO -              -         
Andre generelle arealer 
(Fellesareal, baseareal, 
allrom etc.)

129 m2        6 rom      

Netto spesialisert læringsareal 951 m2        
Mat og helse 135 m2        4 rom      
Musikk 86 m2          2 rom      
Naturfag 123 m2        1 rom      
Kunst og håndverk 361 m2        8 rom      
Bibliotek 246 m2        2 rom      
Andre spesialareal -              -         

Nettoareal personalavdeling 472 m2        
Lærerarb.pl. 168 m2        
Kontor 85 m2          
Forkontor 6 m2           
Møterom 24 m2          
Personalrom 113 m2        
Personalgarderober/WC 49 m2          
Kopi og arkiv 9 m2           
Annet personalareal 18 m2          

Sørrerisa sentralskole
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 Hovedbygget (Bygg E) 
Hovedbygget er det største bygget i skoleanlegget, og bruksarealene strekker seg over to 
etasjer. På nordsiden av bygget ligger skolens hovedinngang. Denne fører inn til et 
vestibyleområde. Fra vestibylen går det to korridorer videre inn i bygget i retning sør, og en 
korridor i retning øst mot «Mellombygg» og «Spesialromfløy». Fra vestibylen er det også 
åpen trapp opp til andre etasje i hovedbygget. 

 

Skolebibliotek 
Skolebiblioteket ligger sentralt plassert i første etasje. Biblioteket har et oppgitt areal på 147 
m2. Et lager/aktivitetsrom ligger i direkte tilknytning til biblioteket. Fra gulvnivået i biblioteket 
er det åpnet opp til himlingen over andre etasje. Glasskupler i taket slipper dagslys inn i 
arealene. Det er transparente vegger mot gangarealet rundt biblioteket, i begge etasjer. 

 
Figur 6: Bilde av hovedtrapp i vestibyleområdet, korridor fra vestibyle mot sør langs biblioteket. Biblioteket har 
transparente glassfelt mot gangarealene i begge etasjer. 

Generelle læringsareal 
Langs vest-veggen i første etasje ligger et sammenhengende undervisningsareal. Arealet er 
inndelt med to klasserom på hver side av et grupperom. De to klasserommene kan åpnes og 
lukkes mot hverandre ved at man kan åpne/lukke foldevegger. Samlet areal for hele 
undervisningsarealet her er 305 m2. 

Langs øst-veggen ligger det et mindre undervisningsareal tilsvarende to klasserom. Også 
her er det foldevegg mellom rommene. Samlet areal for disse to klasserommene er 124 m2. 
Langs sør-veggen ligger det også et mindre undervisningsareal. Her er det et klasserom og 
to grupperom. Samlet areal er 105 m2. 

I andre etasje er det også klasserom / generelle læringsarealer langs ytterveggene mot vest, 
sør og øst. Arealet kan deles i sju klasserom og tre grupperom. Det ene grupperommet 
benyttes av miljøterapeut. Samlet areal for generelle læringsareal i denne etasjen er 629 m2. 

Elevtoaletter og garderober 
I første etasje er det fire toalettanlegg for elever. Disse er plassert i ytre hjørner av bygget. I 
sør-øst er det en dobbeltløsning med separerte anlegg for gutter og jenter. I det nord-østre 
hjørnet er det toalett anlegg for gutter, og i nord-vest er det tilsvarende toalettanlegg for 
jenter. Det er ikke toaletter i andre etasje. 

Spesialutstyrte læringsareal 
I andre etasje har skolen et naturfagrom. Oppgitt areal for rommet er 124 m2. Rommer er delt 
opp ved at frittstående skap er satt opp bak i rommet som er romdeler. På baksiden er det 
lager for materiell og utstyr. På den andre siden er det areal med bord og stoler som 

Arealoversikt Bygg E: Nettoareal 1767 Korridor, trapp, gang 751 Bruksareal samlet 2518 Bruttoareal 2895
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benyttes i undervisningen. Det er montert et eget avtrekksystem i et hjørne av rommet. Et 
flyttbart forsøksskap med glassvegger står plassert i det samme hjørnet. Utover dette er det 
lite spesialutstyr i rommet. 

 
Figur 7 Fra venstre: Elevtoaletter i første etasje. Foldevegg mellom to klasserom. Undervisningsareal i 
naturfagrommet. 

Lager- og materialrom 
I første etasje er det et materialrom på vel 30 m2. Vegg i vegg ligger et lagerrom for renholds-
tjenesten. I andre etasje har skolen et disponibelt rom på 74 m2. Det er ikke utsyn gjennom 
vinduer i vegg i dette rommet, men det er 6 lyskupler (vinduer) i taket. Gulvet er på et høyere 
nivå enn etasjen ellers. Dette gjør at romhøyden her er lavere enn ellers i bygget.  

Renhold 
Det er tre renholdrom i hovedbygget. Et renholdrom ligger i nord-østre hjørne, nær 
hovedrommet for renhold i «Mellombygget». I tilknytning til toalettanlegget i sør er det et 
mindre renholdsrom. I andre etasje er det også et mindre renholdsrom. 

 Mellombygget (Bygg D) 

Mellombygget knytter sammen hovedbygget med spesialromfløyen, kulturhuset og 
idrettshallen. Oppgitt netto- og bruttoareal for plan 1 bygg D er 268 m2 / 290 m2 

(Langsgående korridor/trafikkareal medregnet i NTA). Arealer i kjeller kommer i tillegg. Fra 
korridoren går det en trapp ned til en underetasje / kjeller. I underetasjen er det flere små 
lagerrom og tekniske rom (hovedtavle, traforom, VVS teknisk rom).  

Driftsansvarlig opplyser at det er fuktproblemer knyttet til arealene i underetasjen. Arealene 
er ikke besiktiget av Norconsult. 

 

Spesialpedagogisk base 
Spesialpedagogisk base disponerer det største undervisningsrommet i mellombygget. I 
tillegg disponerer basen to grupperom. Samlet areal for disse rommene er 72 m2. 

Skolehelsetjenesten disponerer et kontor/grupperom på 15 m2. Fra forgangen er det tilgang 
til et felles toalett og et lite kott/lagerrom.  

Fysioterapeut og PPT disponerer to grupperom/kontor i bygg D. Fra dette grupperommet er 
det tilgang til et lite lagerrom. 

Arealoversikt Bygg D: Nettoareal 200 Korridor, gang 68 Bruksareal samlet 268 Bruttoareal 290
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Renholdsavdeling 
I vestenden av Mellombygget er det et pauserom som benyttes av renholdspersonalet. Fra 
dette rommet er det tilgang til to mindre rom. Det ene benyttes til garderobe, mens det andre 
er et lite lagerrom.  

 Spesialromfløyen (Bygg C) 

Oppgitt netto- og bruttoareal for plan 1 bygg C er 758 m2 / 834 m2. Arealer i kjeller kommer i 
tillegg. Nær halve arealet i kjelleretasjen er tilfluktsrom. Et stort rom på ca. 200 m2 benyttes 
av skolen som fjernlager. Det er ikke innvendig tilkomst til lagerrommet. Et areal på ca. 250 
m2 er krypkjeller. 
I spesialromfløyen er det spesialutstyrte undervisingsarealer for mat og helse, musikk og 
kunst og håndverk. I tillegg er det et toalettanlegg her med separate anlegg for gutter og 
jenter. Det er også et frittliggende grupperom her. 

 

Mat og helse 
Mat og helse-avdelingen består av et hovedrom, et vaskerom, to lagerrom og et kjølerom. I 
hovedrommet er det fire kjøkkenøyer plassert på rekke midt i rommet. Under vinduene på 
vegg mot øst er det en langsgående arbeidsbenk. På motsatt langside står det fire runde 
gruppebord som benyttes ved måltider og til teoriøkter/skrivearbeid. 

Samlet oppgitt areal for mat og helseavdeling er 135 m2. 

Musikk 
Musikkavdelingen består av et hovedrom og et øvingsrom. I hovedrommet er det møblert 
med doble arbeidsbord og tilhørende stoler. I den bakre delen av rommet står det oppstilt to 
trommebatteri. På bakveggen henger det nær et klassesett med gitarer, klar til bruk. 
Annet materiell og utstyr oppbevares i skap langs vegg. 
Bak i kroken er det laget til et øvingsrom på ca. 10 m2. 

Samlet oppgitt areal for musikkavdeling er 86 m2. 

Kunst og håndverk 
Avdeling for kunst og håndverk består av to finverksteder (tekstil og tegning) og et 
grovverksted for sløyd. I tillegg er det en mindre «malebod» og et maskinrom i tilknytning til 
sløydsalen, samt to små lagerrom i tilknytning til tekstilrommet. 

Finverksted tekstil er innredet med doble arbeidsbord som er oppstilt på tre rekker. En 
vaskerenne er tilgjengelig på den ene langveggen. Fremme i rommet er det tilgang til to 
mindre lagerrom med et samlet areal på vel 11 m2. Tekstilverkstedet har et areal på 75 m2. 

I finverksted for tegning står det oppstilt doble arbeidsbord med stoler. Utstyr og materiell 
oppbevares i skap langs veggene. En vaskerenne er tilgjengelig på den ene langveggen. 
Oppgitt nettoareal for tegneverkstedet er 76 m2. 

Grovverkstedet er innredet med frittstående høvelbenker. Langs vindusveggen er det en 
langsgående arbeidsbenk. Lager og materialrom er i en egen del av verkstedet, med åpen 

Arealoversikt Bygg C: Nettoareal 663 Korridor, trapp, gang 95 Bruksareal samlet 758 Bruttoareal 834
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løsning mot verkstedsdelen. Fra verkstedsarealet er det direkte tilgang til en «malebod» og 
et maskinrom. Samlet areal for grovverkstedet med støtteareal er 199 m2. 

Samlet oppgitt areal for avdeling kunst og håndverk er 361 m2. 

 Personal- og administrasjonsbygget (Bygg F) 
Oppgitt nettoareal plan 1 i bygg C er 617 m2. Bruttoareal er ikke oppgitt, men ut fra mål på 
tegning er BTA ca. 800 m2. Arealer i kjeller og integrert utebod kommer i tillegg. Kjelleren er 
tilgjengelig via trapp fra uteområdet. To større rom på 270 m2 og 281 m2 benyttes som 
lagerrom av skolen. Det er også et ventilasjonsrom i kjelleren.   

 

Bygget som i dag benyttes til administrasjons- og personalarealer ble opprinnelig satt opp i 
forbindelse med 6-årsreformen i 1998, og organiseringen av rommene er tilpasset behovene 
man på den tiden la til grunn for de yngste elevene og voksendekningen rundt disse. Da det 
ble klart at elever på 1.-4. trinn likevel ikke skulle få skoletilbudet sitt ved Sentralskolen, ble 
de nye arealene omdisponert til personal og administrasjonsfunksjoner. Slik er det fortsatt i 
dag. Alle rom og funksjoner som er i daglig bruk ligger på hovedplanet. Bygget har full 
underetasje, men det er bare utvendig tilkomst. Arealene i underetasjen benyttes til lager.  

Det er tilkomst til personal- og administrasjonsavdelingen via personalgarderobene i sør.  
Tilkomst til avdelingen fra hovedinngangen på motsatt side av hovedbygget går via korridorer 
i begge byggene. 

 
Figur 8  Personal- og administrasjonsfløyen ble oppført i forbindelse med 6-årsreformen etter L-97. 

Administrasjonsarealene ligger samlet midt i bygget. Kontorene til rektor og to 
undervisningsinspektører ligger vegg i vegg og har inngang fra et felles forrom. 
Skolesekretær og rådgiver sine kontor ligger i samme del av bygget, men disse har egen 
inngang fra korridor. Et lite lagerrom ligger ved inngangen til disse to kontorene. 

Samlet oppgitt areal for kontorene, forrom og lager i administrasjonen er 103 m2. 

Pauserom for personalet ligger i sør-enden av bygget. En del av rommet er avsatt til 
kjøkkensone, mens det i resten av rommet er møblert med sofa-grupper, bord og stoler. Et 
lærerarbeidsrom har tilkomst gjennom pauserommet. 

Samlet oppgitt areal for pauserom med kjøkken er 90 m2. 

Arealoversikt Bygg F: Nettoareal 445 Korridor, drift, gang 172 Bruksareal samlet 617 Bruttoareal 800
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Lærerarbeidsrom. Det er fire arbeidsrom i bygget. To av disse ligger vegg i vegg på øst-
siden av bygget. Dette er de to største arbeidsrommene. I det ene rommet er det 15 
arbeidsplasser på 55 m2, mens det er 12 arbeidsplasser i det andre rommet som er på 59 
m2. Vegg i vegg med arbeidsrommet (F030) ligger det et grupperom på 8 m2. Dette rommet 
benyttes blant annet til fjernundervisning i tegnspråk, men kan også benyttes til 
arbeidsrom/kontor dersom skolen har behov for det. 
På andre siden av korridoren er det et arbeidsrom på 23 m2. Her er det 7 arbeidsplasser. Det 
siste arbeidsrommet ligger i tilknytning til pauserommet. Oppgitt areal på rommet er 23 m2. 
Her er det 5 arbeidsplasser. Lærerne som har arbeidsplasser her opplyser at det er lytt 
mellom pauserommet og arbeidsrommet, og at dette tidvis oppleves som forstyrrende. 

Et frittliggende kontor/grupperom benyttes av spesialpedagog som testrom og ressursrom.  
Skolen opplyser at rommet i perioder blir brukt som arbeidsrom for spes.ped.ansvarlig. 

Samlet sett har 39 lærere arbeidsplasser fordelt på 168 m2 (inkl. to overnevnte grupperom). 

Garderober og toalett for personalet. Det er to personalgarderober ved inngangen i sør. 
Det er ikke andre innganger fra uteområdet til administrasjon- og personalavdeling enn 
denne som går gjennom personalgarderoben. Det er tilgang til toalett i begge garderobene. 
Det er også personalgarderober med toaletter i nord-enden av bygget, men disse benyttes i 
dag i liten grad. Sentralt i bygget, med inngang fra et fellesrom, er det tilgang til to toaletter 
og et HCwc. 

Samlet oppgitt areal for personalgarderober og wc er 49 m2. 

Møterom. Det er ett møterom i administrasjonsbygget. Dette rommet er på 24,2 m2 

Renhold. Det er ett renholdsrom i bygget. Rommet er på 4,5 m2 og er lett tilgjengelig fra 
korridor midt i bygget.  

 
Figur 9, fra venstre: Pauserom for personalet. Lærerarbeidsrom. Møterommet. 

 Kulturhus og idrettshall 
Sørreisa svømmehall, idrettshall og kulturhus ligger som nærmeste nabo til Sørreisa 
sentralskole. Kulturhuset ligger mellom idrettsbygg/svømmehall og skolens spesialromfløy, 
og det er mulig å bevege seg tørrskodd mellom byggene. 
Kulturhus og idrettshall benyttes av en rekke lag og foreninger og det er stor aktivitet i hele 
anlegget både på ettermiddag, kveldstid og i helger. Rom og fasiliteter i skoleanlegget lånes 
ofte ut i forbindelse med ulike større arrangementer i idrettshallen og i kulturhuset. 
Skoleplassen foran idrettshallen og skolens hovedbygg benyttes til parkeringsplass for 
idrettshallen. 
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 Idrettshallen (Bygg A) 
Sørreisahallen stod ferdig i 1974. Hovedfunksjonene i hallen er selve idrettshallen og 
svømmehall. I tillegg er her støttearealer for begge hovedfunksjonene (garderober, wc, lager 
m.m.). I vestibylen i første etasje er det kiosk som benyttes ved ulike arrangementer. Fra 
vestibylen er det tilkomst til toaletter for publikum, til tribune for idrettshallen og til garderober 
for svømmehallen. 

Garderober for idrettshallen ligger i underetasjen. Her er det fire doble garderobesett, med 
tilhørende dusjanlegg og toaletter.  

Spilleflaten i idrettshallen tilsvarer fulle banemål for håndball, 20m x 40m. Hele spilleflaten 
kan deles i to ved at tett vegg kan senkes fra taket. De to banehalvdelene kan igjen deles 
ved at lettere skillevegger senkes fra taket. Disse veggene er tett nede ved gulvet, men har 
nett fra ca. midten og opp. Den åpne løsningen med nettvegg gjør at det er mer lytt mellom 
disse banene enn mellom halvdelene som er delt med tett vegg.  
Deler av undervisningen i kroppsøving er lagt til svømmehallen. Bassenget er 25m x 12,5m. 

Skolen disponerer idrettshallen på dagtid. På ettermiddag- og kveldstid benyttes idrettshallen 
av lokale idrettslag og foreninger. Det er fullt belegg i hallen, både på hverdager og i helger. 

 
Figur 10  Bilder fra Sørreisahallen. Hobbyrommet "Spectrum" (nede til venstre) er for tiden ikke i bruk. 

 Kultursalen (Bygg B) 
Sørreisa kulturhus ble tatt i bruk i 1992 og er hele bygdas «storstue». Skolen bruker ikke 
kulturhuset daglig, men har tilgang til kultursalen når det er behov for større foreldremøter, 
samling for flere trinn eller ulike fremvisninger. 

Kulturhuset inneholder sal med mobilt amfi og plass til 265 personer. Utenfor kultursalen er 
det en romslig foajé med kjøkken, garderobe, toaletter og lagerrom. I andre etasje er det 
artist/skuespillergarderober og et mindre møterom (kilde: www.sorreisa.kommune.no) 
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 Uteområdet 

Skolens uteområde er delt i to ved at en del ligger på 
nordsiden av hovedbygget, mens den andre delen ligger 
på sør- og vestsiden av skolebygget. Skolegården på 
nordsiden er et flatt og asfaltert område på ca 2900 m2. 
Mot Skoleveien på vestsiden av skolegården er det hengt 
opp en nettvegg som hindrer at baller triller ned i veien.  

På vegg «Mellombygg» og idrettshall er det hengt opp 
basketkurver. Utover dette er det ikke montert eller satt ut 
aktivitetsapparater. 

Skolegården benyttes som parkeringsplass for 
kulturhuset og idrettshallen på ettermiddag, kveldstid, i 
helger og på andre undervisningsfrie dager. 

 

Leke- og oppholdsarealet på sørsiden av skolebygget 
strekker seg fra østsiden av spesialromfløyen til vestsiden av personal og 
administrasjonsfløyen. Arealet vist på bildet til høyre er 12.300 m2. 

Arealet består av en fotballbane på vestsiden av Skoleveien. Elevene må krysse veien når 
de går til og fra fotballbanen. Det er vegger satt opp på ballbanens kortsider, men på 
langsidene er det åpent mot terreng og bilvei. Elevene forteller at ballen ofte triller over veien 
og bort mot skolebygget. 

Midt på skoleplassen i sør er det også en ballbane. Banedekke begge steder er grus. I 
området mellom hovedbygget og spesialromfløyen er det satt opp tre dissestativ og en 
rutsjebane. Lengre mot øst er det ytterligere tre dissestativ, samt en klatrepyramide. I 
ytterkantene av skolegården i øst og sør er det noe vegetasjon med trær og busker. I øst 
skrår terrenget noe, men ellers er skoletomten for det meste relativt flat. 

Utebod og uværsskur.  
I sør-østre hjørne av Personal og administrasjonsbygget har skolen et utebod for 
oppbevaring av leker og utstyr beregnet for utebruk. Boden her et innvendig areal på 16 m2, 
og har tilkomst under tak. Rundt på innsiden av boden er det et overbygget uteområde som 
kan gi ly for vær og vind. 

 Trafikk og parkering ved skolen 
Det er ikke klart definerte soner for varelevering til skoleanlegget. Enkelte leveranser kan 
skje ved at varetransport kjører langs Skoleveien bort til Personal- og administrasjonsbygget. 
Noe levering skjer via inngangen i hovedbygget, mens leveranser til kultur- og idrettsbygget 
gjerne skjer over skolegården i nord. Søppelkontainere for skolen står i Skoleveien på 
nedsiden av skolebygget. Henting og avlevering av søppelcontainere skjer derfor i dette 
området. 

Personalet ved skolen parkerer i utgangspunktet langs Skoleveien, på vestsiden av 
idrettshallen og skolens hovedbygg. Elever som blir kjørt av foreldre til skolen blir gjerne 

Figur 11 Oversiktsbilde med anslagsvis grenselinje for skolens leke- 
og oppholdsareal utendørs. 

35201



 

20 
 

sluppet av helt inntil skolebygget langs Skoleveien. På ettermiddagstid og kveldstid er det 
vanlig at brukere av idrettshallen og kulturhuset parkerer på skolens uteområde. 

Skolebussene kjører ikke helt opp til skolen. De slipper elevene av nede i sentrum, og 
elevene går ca 200 meter opp til skolen. 

 
Figur 12, fra venstre: Lekeområde utenfor spesialromfløy, utebod og leskur under tak i personalfløyen, 
varelevering ved inngangen til kulturhuset. 

 

  

36202



 

21 
 

 Dimensjoneringsgrunnlag 

 Elevtallsutvikling 

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at det var 485 grunnskoleelever i 
Sørreisa kommune skoleåret 2007-08. I perioden 2013 til 2018 var det en nedgang i 
elevtallet fra 457 til 392 elever. Ved Sørreisa Sentralskole gikk elevtallet ned fra 298 til 239 i 
samme periode. Ved de to andre skolene har tallet på elever holdt seg relativt stabilt siste 
fem årene. (Kilde: gsi.udir.no og Sørreisa kommune) 

 

Elevtallsframskriving Sørreisa kommune 

Befolkningsframskrivinger fra SSB (juni 2018) viser en forventet nedgang i folketallet i 
Sørreisa kommune fram mot 2030. Inneværende skoleår er det 392 elever i grunnskolen, det 
vil si et snitt på nær 45 elever pr. årstrinn.  

SSB sine offisielle befolkningstall for 2018 viser et noe høyere befolkningstall i aldersgruppen 
5 – 14 år (1.-10. trinn) enn samlet antall elever i de tre skolene. Differansen kan skyldes ulikt 
telletidspunkt, inn- og utflytting, ordning med gjesteelever m.m. Framskrivingen i tabellen 
under er basert på offisielle befolkningstall fra SSB pr. juni 2018. 

 
Figur 13 Elevtallsframskriving for grunnskolen i Sørreisa kommune. Diagrammet viser alternativer for lav, middels 
og høy vekst (SSB juni 2018). 

I tabellen under er innrapportert elevtall pr. årstrinn siste fem år vist med grå søyler. 
Framskrivingstallene for perioden 2019 til 2032 er basert på tall fra GSI og SSB 
befolkningsframskriving hovedalternativ (MMMM). 
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Figur 14  Elevtallsframskriving for grunnskolen i Sørreisa kommune. Perioden 2014-2018 er vist med historiske 
tall fra GSI. Framskrivningen fra 2019 til 2032 er basert på erfaringstall fra Sørreisa kommune og framskrivingstall 
fra SSB pr juni 2018.  

 

Elevtallsframskrivingen viser en forventet nedgang i elevtallet i Sørreisa kommune frem mot 
2032. Det vil si at tendensen fra siste ti år fortsetter, men i noe mindre grad. I siste del av 
perioden er det ventet at elevtallet vil stabilisere seg rundt 370 elever. 

 Dimensjonerende tall elever og ansatte 
Et forventet elevtall rundt 370 i 2030 legges til grunn for dimensjoneringen av ny fellesskole. 
Det legges til ca. 10% overkapasitet slik at svingninger i elevtall på årstrinnene fanges opp. I 
vedtaket fra Kommunestyret i Sørreisa om den nye fellesskolen i sentrum heter det om 
dimensjoneringen at 

«Løsningen må gi mulighet for tilstrekkelige arealer til en elevvekst ut over de årskull som 

SSB’s prognoser antyder». 

Utdrag fra vedtak sak 45/15, Ny felles 1-10 skole i sentrum, 
Kommunestyret Sørreisa kommune, 10.09.2015 

Det legges til grunn at den nye skolen dimensjoneres for 
450 elever.   
Dette gir i snitt 45 elever på hvert årstrinn, og i 
utgangspunktet to klasser pr. årstrinn.  
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 Arealnorm ny felles kombinertskole 1-10 
«Forprosjektet må finne bygningsmessige forhold hvor en bygger en skole for framtida og for vekst i 

Sørreisa. Løsningen må gi mulighet for tilstrekkelige arealer til en elevvekst ut over de årskull som 

SSB’s prognoser antyder. Forprosjektet må derfor kvalitetssikre arealbehov til undervisningsformål, 

arbeidsplasser til lærere og andre ansatte, uteområde og parkeringsplasser». 

Utdrag fra vedtak sak 45/15, Ny felles 1-10 skole i sentrum, Kommunestyret Sørreisa kommune, 10.09.2015 

Det foreligger ikke egne statlige arealkrav for skoleanlegg slik som det eksempelvis gjør for 
barnehagebygg. Vurderinger av hvor stort areal som bør settes av per elev, gruppe og ansatt 
til ulike funksjoner er i stor grad basert på lokalt skjønn. Veileder til forskrift om miljørettet 
helsevern i skoler (Helsedirektoratet 2014) gir retningslinjer for beregning av minimumsareal 
per elev i forhold til klasserom/hovedrom. Veilederen fra Helsedirektoratet er lagt til grunn for 
arealnormen som blir presentert i dette kapittelet.  

En forhåndsdefinert arealnorm kan bidra til å redusere behovet for interne arealdrøftinger 
knyttet til arealbehov, arealfunksjoner og arealstørrelser. Arealskjemaet under viser et 
normert arealbehov for en ny kombinertskole (1-10) dimensjonert 450 elever. Ved 
ombygging og tilpasninger til eksisterende bygg må det tas høyde for avvik fra, og 
tilpasninger til arealnormen: 

 
Figur 15 - tabellen viser forslag til arealnorm i 1-10 skole med 450 elever (Norconsult 2018) 

I kapittel 5 viser vi en utregning av arealbehov for nybygget. Der har vi lagt til areal for 
innføringsklasse, base for spesialepedagogisk tilrettelagt undervisning, lager musikkorps og 
et ekstra fellesareal med møterom og produksjons-/ kantinekjøkken. Samlet tilleggsareal for 
overnevnte tilleggsfunksjoner er 300 m2 NTA. 
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 Rom og funksjoner i fremtidens skolebygg 
Rom- og funksjonsprogram for Sørreisa sentralskole handler om hvordan funksjoner og 
aktiviteter i skoleanlegget kan plasseres i forhold til hverandre, og hvordan elever, ansatte og 
andre brukere kan fungere godt sammen i skoleanlegget. Hensikten med programmet er å gi 
funksjonskrav og arealrammer for videre prosjektering gjennom utviklings- og designfasene, 
detaljprosjekt og utføring. Programmet skal gi føringer og inspirasjon til den videre 
utviklingen av skolen slik at den blir en pedagogisk, sosial og kulturell ressurs for elever, 
foreldre og innbyggere. 

Anbefalt arealnorm (j.f. kap. 4.4) ligger til grunn for rom- og funksjonsprogrammet, men ut fra 
dette er det gjennom prosjektet gjort lokale tilpasninger og justeringer. I de eksisterende 
skolebyggene er det mange forhold som legger føringer for mulige fremtidige løsninger. 
Enkelte funksjonsendringer og bygningsmessige tilpasninger kan gjennomføres innenfor 
rimelige kostnadsrammer, mens andre ønskelige endringer og oppgraderinger kan vise seg 
å medføre uforholdsmessig høye kostnader. I slike tilfeller må man søke å finne så gode 
løsninger som mulige innenfor de gitte rammer. Eksempelvis kan knapphet på areal knyttet 
til en gitt funksjon kompenseres med at det legges til gode støttefunksjoner, eller nærhet til 
støttefunksjoner prioriteres, slik at man likevel oppnår tilfredsstillende god pedagogisk 
funksjonalitet. 

I arealskjemaet over (kapittel 3.3) er ulike funksjoner delt inn i ulike hovedgrupper. Under 
følger en nærmere beskrivelse av hvordan ulike rom og funksjoner kan utformes i en mulig 
fremtidig fellesskole dimensjonert for 450 elever.  

Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) gir ikke bestemmelser for hvor i skoleanlegget de ulike 
funksjoner skal lokaliseres i fremtidig løsning. RFP beskriver «idealbygget» med foretrukne 
løsninger, uavhengig av hvilke eksisterende løsninger som videreføres og hvilke som 
etableres i nytt areal. I dette ligger det at enkelte funksjoner videreføres som i dag uten at det 
gjøres bygningsmessige tiltak, mens andre funksjoner oppgraderes eller etableres på nytt. 

Når enkelte funksjoner i RFP likevel blir beskrevet med mulig lokalisering, er dette gjort for å 
eksemplifisere og fremheve muligheter, ikke som en bestemmelse av fremtidig lokalisering. 

 Trinnarealer, hjemmeområder 
Skolen skal organiseres i trinn (1-10), og hvert trinn skal ha tilhørighet til et hjemmeområde. 
Ved den nye skolen vil det være omkring 45 elever per trinn, med mulighet for noe variasjon 
fra år til år. Skolen skal ha ti hjemmeområder, - ett for hvert trinn. 

Det er i hjemmeområdene elevene får sine faste arbeidsplasser. Hjemmeområdene skal 
fungere som egne soner, der man ikke blir forstyrret av gjennomgangstrafikk fra andre trinn. 
Hjemmeområdene skal bestå av ulike typer læringsmiljø og ha rom av ulike størrelser. 

I hvert hjemmeområde skal det etableres 2 klasserom og minst to grupperom. I tillegg er det 
et fellesareal i alle hjemmeområdene. Elevene som hører til i et hjemmeområde skal deles 
inn i klasse-/basisgrupper med hver sin kontaktlærer. Det kan være inntil 28 elever i en 
klasse, men dimensjoneringen blir gjort ut fra et gjennomsnitt på 45 elever på trinnet. Det 
skal være direkte tilkomst mellom de to klasserommene i hjemmeområdene. 

Hjemmeområdene kan gjerne ha noe ulik utforming. For de yngste elvene er det ønskelig 
med store klasserom som gjør det mulig å gjøre ulike aktiviteter innenfor klasserommet uten 
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at klassen må deles. Samtidig er det ønskelig med flere mindre rom i tillegg til 
klasserommene. For de eldste elevene er ønskelig med et større fellesareal i direkte 
tilknytning til klasserommene og grupperommene.  

Hver klasse skal ha tilhold i et eget rom i hjemmeområdet. Her skal elevene oppleve 
tilhørighet til klassen de er en del av, men det skal samtidig legges til rette for at elevene får 
oppleve en like naturlig tilhørighet til hele storgruppen (trinnet) i hjemmeområdet. Lærerne på 
trinnet har et felles ansvar for begge klassene. Når elevene skal deles inn i grupper i 
undervisningen ser man gjerne hele storgruppen under ett, og kan organisere gruppene på 
tvers av klassene. 

Skolen ønsker at det gjennom prosjektet blir prioritert ekstra store klasserom for de yngste 
elevene. Helsedirektoratet anbefaler at det som et minimum beregnes 2 m2 pr. elev dersom 
det er lett tilgang til grupperom. Ett grupperom pr. klasserom regnes som god dekning.  
Ved skoler som ikke har god tilgang til grupperom er anbefalingen 2,5 m2 pr. elev. Ved nye 
Sørreisa skole blir det god tilgang til grupperom. Det legges likevel til grunn at arealet pr. 
klasserom tar utgangspunkt i 2,5 m2 pr elev, slik at det blir god plass her. 

 

  
Figur 16  Prinsippskisse for trinnareal. Til venstre trinnareal for småtrinnet med store klasserom og grupperom, 
mens fellesarealet er relativt lite. Til høyre trinnareal for ungdomsskolen med prioritert større fellesareal. 

I henhold til arealnormen (kap. 3.3) settes det av 4 m2 pr elev til generelle læringsarealer i 
trinnområdene, i tillegg settes det av 0,8 m2 til garderober og toaletter. Totalt sett i bygget 
kan man gjerne prioritere et noe større garderobeareal for de yngste elevene enn de eldste. 
Behovet for nærlager løses innenfor totalrammen, gjerne som integrerte skap der det lar seg 
gjøre uten store kostnadsmessige følger. 

Undervisningsgruppene kan settes sammen og organiseres på forskjellige måter avhengig 
av aktivitet og enkeltelevens behov. Noen ganger vil elevene være i små grupper (f. eks. i 
stasjonsundervisning, veiledet lesing eller tekstilforming), mens andre ganger er de i store 
grupper. Gruppestørrelser vil variere gjennom dagen og gjennom året. På den måten vil alle 
voksne og barn i hjemmeområdet bli kjent med hverandre. Lærerne vil fordele ansvaret for 
fagene mellom seg og tilrettelegge undervisning for alle i sine fag. Spesialundervisning skal i 
stor grad være en integrert del av denne organiseringen og et felles ansvar for lærerne.   

Alt.1 Klasserom 120 grupperom 30 fellesareal 26 garderober, wc 40 Samlet NTA 216

Alt. 2 Klasserom 120 grupperom 20 fellesareal 40 garderober, wc 36 Samlet NTA 216

Tabell 3 Oversikt fordeling av areal mellom ulike rom i trinnarealene. Her vist med to ulike alternativer 
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Rolige og litt mer støyende aktiviteter skal kunne foregå samtidig i hjemmeområdene. Dører 
og vegger i hjemmeområdene skal ha innslag av glass for å sikre en viss transparens, 
samtidig som rom skal utgjøre egne soner.  

For de yngste elevene (1.-4. trinn) skal det legges til rette for at undervisning i flere av de 
praktisk estetiske fagene i hovedsak skal kunne gjennomføres i hjemmeområdene. Dette 
stiller ekstra krav i forhold til blant annet lyd/akustikk og lagringsplass for spesialisert utsyr 
(formingsmateriell, musikkinstrumenter m.m).  
Ved behov skal også klassene på småtrinnet kunne benytte seg av de spesialutstyrte 
læringsarealene. 

Hjemmeområdene skal bestå av ulike typer læringsmiljø og ha rom av ulike størrelser. 
Utforming og møblering skal ta utgangspunkt i aktivitetene som skal foregå her. Eksempel på 
aktiviteter kan være: 

individuell læring, ro og konsentrasjon 
• for lærerstyrt aktivitet, formidling og læring i storgrupper 
• praktisk læring og mer støyende aktivitet 
• fysisk aktivitet 

samarbeid i små grupper (grupperom) 
møteplasser for læring og sosial samhandling 
lett tilgang til boksamling 
behov for nærlager og oppbevaring  
elevgarderober og toaletter  
særskilt tilrettelagt opplæring  
lager særskilt tilrettelagt opplæring inne (og ute) 

 

Elevgarderober og toaletter  
Det er ønskelig at alle årstrinn får egne garderober og toaletter, og at disse blir en del av 
hjemmeområdene. Dette vil sikre god funksjonalitet i forhold til elevenes bruk, men også i 
forhold til drift og renhold.  

Toalett tilgjengelig fra uteområdet, dersom trinnet har wc i hjemmeområdet, og dette ligger 
langt unna uteområdet.  

Elevene bør ledes inn i bygget fra ulike innganger. Maks to årstrinn inn samme inngang. 
Redusere trafikk i trapperommene (fordele trafikken) 

Føringer i nybygg, omfang ombygging og tilpasninger, - men helhetlig skolebygg. 

 
Figur 17 Fra gangareal utenfor klasserom i hovedbygget (bygg E). Til høyre eksempel med nisje / sosial sone i 
gangareal. 
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 Base for spesialpedagogisk tilrettelegging  

Skolen skal ha en base til elever som har et stort behov for tilrettelagt undervisning. Her skal 
det være et rom med kjøkken samt to grupperom i tilknytning til dette. Basen skal også ha et 
kombinert treningsrom til fysioterapi og testrom til PPT. Treningsrommet må ha god 
lydisolering og lite fast møblering.  

 

 
Figur 18 Prinsippskisse for base for spesialpedagogisk tilrettelegging 

 SFO-base 
Skolefritidsordningen (SFO) skal ha et eget areal lokalisert i tilknytning til trinnområdet til 1. 
trinn og 2. trinn. Arealene skal har en utforming egnet til formålet. SFO skal være en integrert 
del av skolen, og må i hovedsak basere sin virksomhet på sambruk av forskjellige 
funksjoner/arealer. De skal blant annet kunne bruke deler av trinnarealene i 
småskoleavdelingen (1-4) fellesrom, idrettshallen og spesialrom når disse er ledige.  

Det planlegges for at barna på SFO skal bruke den samme garderobeplassen som de har i 
trinnområdet sitt, og derfor må SFO-basen plasseres med enkel tilgang til garderobene fra 
1.-4. trinn.  

I SFO-basen skal det være plass til leke- og aktivitetssoner. Behov for lagring av utstyr og 
materiell som papir, brettspill, elevarbeid o.l. skal dekkes gjennom integrerte skapløsninger i 
basearealet. En oversiktlig sone for hente-/bringesituasjon plasseres på egnet sted i basen 
eller i sentrale fellesarealer i trinnområdene.  

Ved behov for samtaler med foreldre bør det legges til rette for sambruk av gruppe-/møterom 
i trinnområdet for 1. og 2. trinn. Møblering i minst ett av grupperommene må derfor 
planlegges ut fra at både voksne og barn skal kunne bruke grupperommet.  

 

 Kontor SFO-leder 
SFO-leder skal ha kontorarbeidsplass i tilknytning til SFO-basen. Om mulig vil det være en 
fordel med kort avstand mellom SFO-kontoret og skolens øvrige ledelse. 

Fellesrom 30 2 grupperom 20 Test- og treningsrom 10 Stellerom / HCWC 10 Samlet NTA 70

SFO-base 60 Kontor SFO 10 Lager (inne og ute) 20 Samlet NTA 90
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 Garderobenisje SFO-ansatte 
Det skal etableres nisje med kleshengere for oppheng av utedresser for ansatte i SFO.  
Denne garderoben skal plasseres hensiktsmessig til ved SFO-basen/ elevgarderobene.  

 Utelager SFO 
SFO skal også ha tilgang til et kaldlager/utebod for uteleker m.m. Uteboden skal være lett 
tilgjengelig fra den delen av uteområdet som legges til rette for de yngste elevene. 
Arealbehov er ca. 20 m2.  

 Spesialutstyrte læringsarealer 

De følgende funksjonene er spesialutstyrte læringsarealer som er tilrettelagt for spesielle fag 
og aktiviteter i skolen. Rommene vil også være relevante for sambruk med SFO, og i noen 
grad med lag og organisasjoner som benytter lokaler i skolen utenom undervisningstiden. De 
ulike bruksområdene presenteres her.  

 Musikk 
Skolen skal ha egne rom som er særlig tilrettelagt for undervisning i musikk. Det vil i 
hovedsak være de eldste elevene, fra 5.-10. trinn som benytter musikkavdelingen fast i 
undervisningen, men det må også legges til rette for at yngre elever og SFO kan benytte seg 
av avdelingen.  

 

Musikkarealet skal tilpasses aktiviteter som lytting, sang, spill, drama, dans og bevegelse. 
Slike aktiviteter kan bare i begrenset grad gjennomføres i trinnarealene og musikkarealet 
skal derfor ha følgende funksjoner: 

- Hovedrom for musikk, dans og drama 
- Øvingsrom 
- Lagerrom skole 
- Lagerrom andre brukere (korps) 

 

 

Hovedrommet skal brukes til ulike aktiviteter 
innen musikk, dans og drama. Rommet 
planlegges dimensjonert for 30 elever, og 
innredes med interaktiv tavle/ digital skjerm, 
lærerarbeidsbord og piano.  

I rommet skal det være en fastmontert læringstrapp med plass til opp minst 30 elever. Det 
skal være enkelt å variere i arbeidsmåter og møblene må være enkle å flytte på. Dans og 
bevegelse vil kreve et større fritt gulvareal i musikkrommet. Det skal være heldekkende speil 
på en av veggene.  

I musikkrommet skal det være en integrert skyvedørsgarderobe for diverse instrumenter, 
notestativ m.m. Det skal også avsettes veggplass for å henge opp noen gitarer.  

Hovedrom 75 Øvingsrom 15 Lager 15 Musikkorps 15 Samlet NTA 120

Figur 19  Modell for rom og funksjoner i avdeling for 
musikk 
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En del av rommet settes av til «bandkrok». Dette kan være en nisje eller krok i rommet. Det 
skal være areal nok til å oppbevare utstyr og instrumenter på fast plass, oppstilte og klare til 
bruk. 

Øvingsrom  
I tilknytning til hovedrommet skal det være tilgang til et øvingsrom med plass til seks 
personer. Det skal være areal nok til å oppbevare utstyr og instrumenter på fast plass, 
oppstilte og klare til bruk. Rommet skal være tilstrekkelig lydisolert og ha god akustikk.  

Lagerrom  
I tilknytning til musikkavdelingen skal det være to lagerrom, ett for skolen og ett for andre 
brukere (musikkorpset).  

 Mat og helse 
Som praktisk fag skal opplæringen i mat og helse stimulere elevene til å lage mat, få gode 
arbeidsvaner og oppleve arbeidsglede. Det vil i hovedsak være de eldste elevene, fra 5.-10. 
trinn som benytter skolekjøkkenet fast i undervisningen, men det må også legges til rette for 
at yngre elever og SFO kan benytte seg av avdelingen. 

 

Kjøkken for 16 elever skal innredes med fire arbeidsstasjoner/ familiekjøkken for totalt 16 
elever. Hver arbeidsstasjon skal ha plass for inntil fire elever. En arbeidsstasjon består av 
komfyr, vaskekum og arbeidsbenk med skuffer/skap. En av arbeidsstasjonene skal være 
universelt tilpasset med hev/senk funksjon og denne stasjonen skal også kunne brukes av 
lærer for demonstrasjon. Arbeidsstasjonen må dermed ha en plassering som gjør det mulig 
at alle elever kan se og følge med på det lærer demonstrerer. Interaktiv tavle/ digital skjerm 
plasseres med fordel i nærheten av denne stasjonen. Kjøkkenet skal utformes i tråd med 
gjeldende krav til hygiene for produksjon av mat.   

Det skal være plass for bespisning og teoriundervisning i kjøkkenarealet. 

Støtte- og lagerfunksjoner 

Mat og helse skal ha tørrlager, kjøle- og fryselager (tilstrekkelig med skap) og vaskerom. 
Dette skal være forbeholdt undervisning, og ikke en del av skolens utleie.  

 Kunst og håndverk 
I skoletiden vil det i hovedsak være elever på 5. til 10. trinn som benytter verkstedene i 
kunst- og håndverksavdelingen. De yngste elevene vil som oftest benytte trinnarealene til 
ulike formingsaktiviteter, men vil likevel kunne benytte verkstedene ved behov. 

 

Arealene for kunst og håndverk skal ligge samlet i én sone i bygget. Det skal være enkel 
tilgang for materialleveranser, og arealene må derfor ligge på bakkeplan. Arealene for kunst 
og håndverk skal utformes på en slik måte at støvete og våte aktiviteter skjermes fra rene 
aktiviteter. Støyende aktiviteter skal kunne skjermes av fra andre aktiviteter. I arealene for 
kunst og håndverk skal det avsettes areal for følgende funksjoner:  

- Arbeid med tekstil, tegning og design 

Hovedrom 80 Tørrlager 5 Vaskerom 5 Samlet NTA 90

Grovversted 65 Malerom 15 Maskinrom 25 Lager 20

Finverksted 100 Keramikk 40 Karamikkovn 5 Lager 10
Samlet NTA 280
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- Arbeid med tre og metall 
- Arbeid med maling og keramikk (ikke i eget rom, tilknyttet groverksted) 

Kunst og håndverk er en del av den kunstneriske og kreative delen av skoleanlegget, noe 
som skal gjenspeiles i utformingen av arealene. Det er derfor viktig at miljøet virker 
inspirerende slik at det fremmer motivasjon og skaperglede. I avdelingen må det være areal 
og inventar for utstilling av elevarbeider og andre inspirasjonskilder. 

4.3.3.1 Verksted for tekstil, tegning og design 

Rommet for tekstil og tegning skal dimensjoneres for 25 elever. Det skal etableres fast 
arbeidsbenk langs en vegg med mulighet for minst fem arbeidsplasser med symaskiner. I 
tillegg til disse, skal det være plass til 25 elevbord som kan settes sammen til et stort 
arbeidsbord for måling og klipping av tekstil, tegning og søm.  Det må være god tilgang til 
strøm for bruk av ytterligere 10 symaskiner.  

I rommet skal det være god tilgang til låsbare skap og reoler for oppbevaring av elevarbeid 
og utstyr. Det skal avsettes areal til stryking og tørking av tekstiler ved farging og trykk. 
Rommet skal ha servant for håndvask.  

Det skal legges til rette for bruk av digitale verktøy. Det skal være tilgang til interaktiv tavle 
/digital skjerm i rommet. Rommet må kunne blendes. 

4.3.3.2 Verksted for tre- og metallarbeid 

Verkstedet for tre og metall skal ha plass til 15 arbeidsplasser. Arbeidsplassene kan ha ulike 
utforming, men alle må ha tilgang til skrustikke. Det skal også være plass til minst et 
gruppebord i rommet, der det er romslig med plass til å bevege seg rundt bordet.  

I verkstedet skal det også være plass til skap for oppbevaring av verktøy og elevarbeid.  
Rommet skal ha nærhet til maskinrom.  En lærer som arbeider i maskinrommet skal kunne 
se elevene som arbeider i verkstedet.  

I direkte tilknytning til verkstedet for tre og metall skal det være et maskin- og lagerrommet 
med plass til båndsag, søyleboremaskin og sirkelsag.  Det må være punktavsug for hver 
maskin.  Rommet skal ha plass til å lagre utstyr, verktøy og materialer, og må ha enkel 
tilgang for større materialleveranser. 

4.3.3.3 Støttearealer / støttefunksjoner 

Lager. I tilknytning til kunst og håndverksavdelingen skal det være to lagerrom, et for 
grovverksted og et for finverksted. I lagerrommene skal det også være plass til å 
lagre/oppbevare elevarbeider. 

Maskinrom. I tilknytning til grovverkstedet skal det være et maskinrom der ulike elektriske 
sager og større maskiner står oppstilt. Det må være glassvegg/vindusfelt i vegg mellom 
maskinrommet og selve verkstedet.   

Male- og lakkrom. I tilknytning til grovverkstedet skal det være et male- og lakkrom. Det skal 
være plass til at 4 personer kan arbeide i rommet samtidig. Det skal også være plass til å 
sette arbeider til tørk i rommet. Rommet må ha god utlufting. 
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 Naturfag 
I naturfagrommet vil det bli gjennomført undervisning/ formidling, laboratorieøvelser/ 
demonstrasjoner og arbeid med teorioppgaver. Denne avdelingen vil hovedsakelig benyttes 
av 5.-10. trinn, men det må også legges til rette for at yngre elever kan benytte 
naturfagrommet ved behov. 

 

I naturfagrommet skal det legges til rette for at elevene skal kunne gjennomføre ulike forsøk. 
Arealet utformes slik at muligheten for uhell minimeres, og at en har oversikt. Lærer må 
enkelt kunne stenge av strøm til elevarbeidsplassene. Det må tilrettelegges for øyeskyll i 
henhold til forskrifter for skolebruk. 

I arealet skal det være mulig for lærer å gjennomføre demonstrasjonsforsøk, og en 
lærerstasjon må derfor være tilrettelagt med vann og avløp, strøm, avtrekk og nødvendig 
skjerming. Arealet må utformes slik at det er mulig for alle elevene å se lærerstasjonen. Ved 
lærerstasjonen skal det monteres digital tavle/interaktiv skjerm som er synlig fra alle 
elevstasjonene. 

Naturfagsalen må tilrettelegges for brede og dype elevbord med strømpunkter lett 
tilgjengelig. Arbeidsbord for elever må ha plass til to. Av hensyn til sikkerhet og for å unngå 
uhell ved gjennomføring av forsøk må det være plass nok til å gå bak elevene når de sitter 
ved arbeidsplassene.  

Det er ikke nødvendig med punktavsug over elevarbeidsbordene. Arbeid som krever avsug 
må gjennomføres i egne avtrekksskap plassert langs vegg. Det samme gjelder for tilgang til 
vannavløp. Dette etableres langs vegg. 

Ved inngangen til naturfagrommet må det være avsatt plass til knagger for skifte mellom 
yttertøy og lab-frakker. Her må det også være plass til elevene sine skolesekker. 

4.3.4.1 Forberedelsesrom 

Et forberedelsesrom skal være tilgjengelig fra hovedrommet. Forberedelsesrommet kan 
gjerne være tilgjengelig direkte fra gang/trafikkareal også, slik at lærer kan gå inn her uten å 
måtte forstyrre undervisning i naturfagrommet.  

I forberedelsesrommet skal det være plass til avtrekkskap for oppbevaring av kjemikalier, og 
skap- og hylleplass for lagring av utstyr. Rommet skal også tilrettelegges for de praktiske 
forberedelser læreren har behov for.  

 Fellesareal 
Skolen bruker i dag kultursalen til samlingslokale. Skolen har et stort fellesareal som i dag er 
skolens bibliotek. Dagens bibliotek vil ligge midt i et trinnområde og vil være et viktig areal for 
samarbeid mellom klasser, og som støtteareal for klassene som holder til i denne delen av 
bygget. Det bør derfor etableres et fellesareal i den nye delen av skoleanlegget som kan 
dekke tilsvarende behov på trinn som får hjemmeområder der. Denne delen av skolen skal 
kunne brukes også utenfor undervisningstiden både internt og eksternt. Dette fellesarealet 
bør ligge i tilknytning til et kantinekjøkken/produksjonskjøkken som også kan brukes ved 
arrangementer ved skolen, idrettsarrangement, kultur etc.  

Naturfagrom 80 Forberedelsesrom 10 Samlet NTA 90
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En del av arealet skal kunne lukkes av og benyttes som møterom for inntil 20 personer. 
Møterommet skal kunne åpnes opp om benyttes som en del av samlingsrommet ved behov. 

 

 Bibliotek 
Sørreisa kommune skal bygge nytt folkebibliotek like ved skolen. Det nye folkebiblioteket 
kommer til å være en stor ressurs for skolens elever. Det legges opp til at dagens 
skolebibliotek blir tatt i bruk som fellesareal/allrom for 1-7 trinn og sambruk med SFO. Det er 
rom for at skolen kan fortsette å bruke fellesarealet som bibliotek, men at boksamlingen 
organiseres i et begrenset område som kan låses av i det lager/magasin, slik at fellesarealet 
kan benyttes hele tiden. Dersom det er mulig etableres det en samlingsfunksjon i fellesareal.  

 Samlingsrom, allrom, møterom, kantinekjøkken og sambruk 
Det legges opp til at det etableres et nytt fellesareal i bygg C. Fellesarealet skal ligge tett opp 
til kulturhus og idrettshall, slik at forholdene legges bedre til rette for sambruk mellom idrett, 
kultur, nærmiljø og skole / SFO.  

 

 

 

 

 

 

I tilknytning til det nye fellesarealet etableres det et kantinekjøkken. Kjøkkenet kan brukes 
som kantinekjøkken, eller som produksjonskjøkken ved arrangementer internt og eksternt.  

I fellesarealet skal det være et møterom, med en foldevegg inn mot fellesarealet slik at 
rommene kan brukes sammen eller hver for seg. 

Kantine/produksjonskjøkken skal overta den sambruksfunksjonen mat- og helserommet har i 
dag. Kjøkkenet skal ha steamer og koke/ stekefunksjon som er dimensjonert for å kunne 
lage mat i forbindelse med store arrangementer (idrettsturneringer/utstilling etc). Denne 
funksjonen bør ligge i nærhet av kultrursalen/gymsalen. Funksjonen skal ha eget 
tørrmatlager og kjølerom. 

 Idrettsareal 
Det legges til grunn at all undervisning i kroppsøving skal kunne gjennomføres i idrettshallen, 
inkl. svømmehall. Undervisningen i kroppsøving skal også kunne foregå utendørs, men det 
legges likevel opp til full dekning innendørs. I tillegg har skolen behov for tilgang til 
idrettsareal i tilknytning til valgfag på ungdomstrinnet og fysisk aktivitet på mellomtrinnet. 

Skolen disponerer i dag idrettshallen på dagtid. Ytre mål på spillflaten i idrettshallen er 20x40 
meter. Det er vanlig at hallen deles i to ved at vegg senkes ned fra taket. Dette er en tett 
vegg som gir tilfredsstillende lydisolering mellom de to salenhetene.  

Fellesaraler Bibliotek 186 Kantine nybygg 90 Kantine/produksjonskjøkken 30 Samlet NTA 306

fellesareal 

Kantine-
kjøkken 

Møte -
rom 

Kultursal 
/idrettshall 

WC / 
HCWC  
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To salenheter vil være knapt i forhold til å dekke det samlede behovet den fremtidige 1-10-
skolen vil ha. På en annen side er det mulig å dele de to banehalvdelene ytterligere opp i to 
like deler ved at en lettere skillevegg senkes fra taket. Disse veggene har ikke samme 
lyddempende effekt som overnevnte, men de gir et fysisk skille som avgrenser mindre soner 
i hallen. Med en slik inndeling kan skolen disponere opp til fire baner/soner med ytre mål 
20x10 meter. Dette tilsvarer omtrent størrelsen på en mer tradisjonell gymsal som vi finner i 
mange skoler. Det vil være doble garderober tilgjengelig til alle fire banene.  

Skolen vil også ha mulighet til å variere inndelingen av hallen, for eksempel ved at de eldste 
elevene disponerer ½ bane, mens de yngste disponerer ¼ bane. Man kan også variere med 
at man deler av året disponerer større/mindre banedeler. 

Gjennom brukermedvirkningsprosessen har det kommet frem at lagerkapasiteten i tilknytning 
til idrettshallen er mangelfull. Dette påvirker alle brukergrupper, også skolen. Det bør derfor 
vurderes å omdisponere klubblokalene («Spektrum») til lagerfunksjon for idrettshallen.  

Det legges til grunn at skolens fremtidige behov for idrettsarealer kan dekkes innenfor 
dagens løsning. Det bør vurderes om minst en av de «lette» skilleveggene som benyttes for 
¼ bane kan byttes ut og oppgraderes til mer lydtett kvalitet. Videre legges det til grunn at 
deler av undervisningen kan gjennomføres i svømmehallen, at det gjennomføres oppussing 
av garderobene til idrettshallen og at dusj- og lagerkapasitet til idrettshallen utvides. 

 Personal- og administrasjonsarealer 

Lokalene til skoleadministrasjonen og fellesarealer for personalet skal ligge sentralt i 
skoleanlegget. Noen funksjoner skal kunne sambrukes, mens andre rom vil ha mer privat 
karakter med behov for skjerming/låsing. Det er viktig at hensyn til konfidensialitet ivaretas. 
Det skal være mulig å føre konfidensielle samtaler i alle møterom, kontorer og rom for 
skolehelsetjenesten. Det samme gjelder for teamrommene (lærerarbeidsplasser).  

 

 Administrasjon og ledelse 

Lokalene til skolens resepsjon med merkantil-/kontoransatt og skoleledelse skal enkelt kunne 
nås fra hovedinngangen. Besøkende skal henvende seg i resepsjonen, som er det første de 
møter i administrasjonsarealene. 

Nær resepsjonen skal det være kontorer til skolens ledelse, som består av en rektor og inntil 
tre undervisningsinspektører. Kontorene skal ikke forstyrres av trafikk i resepsjonen. I 
kontorene skal det være plass til arbeidsbord og stoler for et par besøkende ved enden av 
arbeidsbordet. Kontorene skal ligge samlet og dele et lite fellesareal utenfor, med muligheter 
for uformelle møter og samtaler. SFO-leder sitt kontor skal ligge i tilknytning til SFO-basen. 

Avstand til personalrom og personalgarderober fra administrasjonen bør være kort. 

  

Admin. inkl.sfo-leder 64 Møterom 62 personalrom 70

Lærerarbeidsplasser 270 Garderobe/toaletter 53
Samlet NTA 519
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Møterom 
Avtalte møter skal foregå på møterom. I tilknytning til administrasjonen skal det være et 
møterom med muligheter for oppkobling av PC, interaktiv tavle m.m. Møterommet skal ha 
kapasitet til 10 personer, og besøkende skal kunne komme og går fra resepsjonsområdet 
uten å måtte gå gjennom kontorarealene.   

Lager/rekvisita 
Areal for lager/rekvisita, arkiv og skriver/kopiering skal ligge i nærheten av kontorene. Rom til 
skriver/kopiering skal også inneholde en liten arbeidsbenk og hylle med plass til papir, 
stiftemaskin mm. Rommet må lokaliseres slik at bruken ikke forstyrrer ledere eller merkantilt 
ansatt i sitt arbeid.  
Skolens arkiv med elevmapper og lignende skal kunne låses av, og skal ha plass nært 
arbeidsplass for merkantilt ansatt.  

 Personalrom for ansatte 

Skolen skal ha et personalrom med kjøkken lokalisert sentralt i anlegget. Personalrommet 
skal være fellesrom for hele personalet. Det er ønskelig med nærhet til skolens 
ledelse/administrasjon og personalgarderobene. 

Personalrommet skal i utgangspunktet ikke benyttes som et møterom, men det skal likevel 
være opplegg for digitale/interaktive løsninger tilrettelagt for presentasjoner med bilde, film 
og lyd. Plassering av denne funksjonen må være slik at alle ser godt når den er i bruk. Et 
møterom skal samlokaliseres med personalrommet, og det skal være mulig å åpne opp 
mellom disse slik at møterommet kan benyttes som en del av personalrommet ved behov for 
å romme flere personer. 

Rommet skal dimensjoneres for at vel halvparten av personalet, ca. 45 personer, kan være 
der samtidig. Det skal være mulig å utvide personalrommet ved å åpne opp til et tilliggende 
møterom/ møterom for 15 personer. Det skal være et tekjøkken i personalrommet med 
kjøkkenbenk med vask, kjøleskap, oppvaskmaskin, vannkoker, kaffemaskin og 
mikrobølgeovn.  

 Lærerarbeidsplasser 

Lærerarbeidsplassene for barneskolen skal være i nærhet til personalrom og skolens 
administrasjon. Lærerarbeidsplassene på ungdomstrinnet skal være i tilknytning til elevenes 
trinnområder. Samtidig bør det også være kort avstand til pauserom og personalgarderober. 
Lærere som jobber på samme trinn, skal ha sine kontorarbeidsplasser i samme rom. 
Arbeidsrom dimensjoneres for maks 8 personer per rom. I arbeidsrommet skal lærerne ha 
hver sin faste arbeidsplass, med muligheter for å gjøre for- og etterarbeid.  
Totalt vil det være 40 lærerarbeidsplasser for pedagogisk personale. Dette inkluderer også 
noen arbeidsplasser for andre ansatte (assistenter, morsmålslærere, spes.ped. lærere).  

Lærerarbeidsplassene skal ha regulerbar stol og bord. Hyller, skuffer og skap skal være 
låsbare og gjerne med løsninger som skjuler innholdet. Det skal også være tilrettelagt for 
bruk av bærbar PC og telefon (tilstrekkelig strømuttak). Alle arbeidsplasser skal ha tilgang på 
direkte dagslys og utsyn.  

Trinnteamene skal kunne ha sine teammøter inne på arbeidsrommet, eksempelvis rundt et 
felles bord i rommet. Videre skal lærerne kunne benytte grupperom i trinnarealene til møter 
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med foresatte og/eller andre når disse rommene ikke er i bruk i undervisningen eller av SFO. 
Lærerne kan også benytte møterommene som personalet disponerer i fellesskap. 

Kopi-/produksjonsrom må være lett tilgjengelig fra arbeidsrommene. Flere team skal ha felles 
kopi-/produksjonsrom og nærhet til funksjonen må derfor prioriteres. 

 Møterom 

Skolen skal ha minst tre møterom av ulik størrelse med muligheter for oppkobling av PC, 
digital/interaktiv tavle, Chatboardtavle, mm. Møterom tilknyttet ledelse og administrasjon 
kommer i tillegg. Møterommene skal ha plass til henholdsvis 6 – 10 – 15 personer.  

Det er ønskelig at møterommet for 15 personer er samlokalisert med personalrom og at det 
er mulig å åpne opp mellom dem.  Det er ønskelig med transparent løsning mellom møterom 
og personalrom, med mulighet til å skjerme for innsyn. Det skal være mulig å bruke 
møterommet uten å gå via personalrom. Det skal være god støydemping mellom disse 
rommene. 

 Støttefunksjoner; Elevtjenester, driftstjenester og renhold  

Elevtjenestene omfatter skolehelsetjenesten, PPT og fysioterapeut. Renholdstjenester og 
bygningsdrift omfatter rengjøringstjenester, vaktmestertjenester og vedlikehold, varemottak, 
lager og avfallshåndtering. 

 Elevtjenester 

4.7.1.1 Skolehelsetjenesten 

Det er ønskelig at skolehelsetjenesten lokaliseres nær skolens resepsjon og administrasjon 
slik at den er lett tilgjengelig for elever og deres foreldre/foresatte. Helsetjenesten skal ha et 
kontor, og i tilknytning til disse skal det etableres en ventesone og et tilgjengelig HCWC-
toalett med enkel dusjløsning.  

Skolehelsetjenesten har behov for tilgang møterom for inntil 10 personer. Dette møterommet 
sambrukes med skolen for øvrig.  

4.7.1.2 Rom for fysioterapi og testrom PPT 

Skolen skal ha et eget rom der elever kan utføre aktiviteter og øvelser sammen med 
fysioterapeut. Rommet skal også kunne benyttes av PPT til treningsrom og testsituasjoner. 
Rommet må være godt lydisolert og ha lite fast møblering.  

Rommet kan lokaliseres i tilknytning til spesialpedagogisk base. Arealbehov er ca. 10 m2. 

 Drift- og vaktmestertjenester 
Drift – og vaktmestertjenesten er samordnet med idrettshallen og kulturhuset, og dagens 
ordning med kontor / arbeidsrom i idrettsbygget vil bli videreført.  

Skolen har behov for gode løsninger i forhold til varelevering og henting av avfall. Utvidelse 
og ombygging av skolen må bidra til å sikre trafikksikre og funksjonelle løsninger. 

51217



 

36 
 

Varemottaket må ha en lokalisering som sikrer kort avstand til lager og som gjør det lett å 
videre distribuere i skoleanlegget. Samtidig må det sikres at varelevering ikke medfører 
trafikk inn på arealer der elevene oppholder seg og leker ute. Vareleveringsløsning bør så 
langt det lar seg gjøre samordnes med idrettshallen og kulturhuset.  

Over nevnte prinsipper for varelevering gjelder også for henting av avfall. Skolen bør har et 
avfallsrom som er tørrskodd tilgjengelig fra hele skoleanlegget. Avfallsrommet kan gjerne 
lokaliseres i nærheten av varemottaket, eller i det minste slik at kjøring til og fra ikke krever 
kjøring over elvenes oppholds- og lekeareal ute. 

 Renholdstjenester 
Renholdsentral 
Sentralt i skoleanlegget, i første etasje, skal det være en renholdsentral. Denne må være lett 
tilgjengelig fra varemottak, og i kort avstand til heis. Samlet areal for renholdsentral og lager 
er minst 25 m2. Renholdsentralen skal være slik utformet at en stor gulvvaskemaskin lett kan 
kjøres/snus inni sentralen. Det skal være god ventilasjon for utlufting av fuktighet og 
batterigasser. Der det er mulig må man unngå dørterskler. Eventuelt må det lages til 
overganger/ramper for enklere inn og utkjøring av renholdsmaskiner og renholdsvogner. 

Renholdstasjoner 
I alle skolens bygg vil det være behov for egne renholdsrom. Arealet i renholdsrommene er 
ca. 5 m2. Antall desentraliserte renholdsrom må tilpasses antall etasjer og horisontale 
avstander mellom ulike funksjoner i det nye skolebygget. Avstand til nærmeste 
renholdsentral må også tas med i vurderingen. 

Nærmere beskrivelse av nødvendig utstyr og møblering i renholdsrom må utarbeides når 
fremtidig løsning for Sørreisa sentralskole er valgt. 

 Lager skole 

4.7.4.1 Lager skoledrift 

Skolen har behov for et sentrallager der løst inventar (bord, stoler, skap m.m.) kan 
oppbevares fra et skoleår til et annet. Her skal det og være plass til hyller for oppbevaring av 
materiell og utstyr som ikke er i daglig bruk. Hovedlager bør være lett tilgjengelig fra skolens 
varemottak. 

Nærlager i tilknytning til spesialutstyrte læringsareal, i trinnareal og utelager kommer i tillegg 
til hovedlageret. 

4.7.4.2 Lager skolefrukt og melk 

Det skal være gode og trafikksikre løsninger for varelevering, lagring og utdeling av 
skolefrukt og melk. Melk og frukt oppbevares i kjølerom eller kjøleskap, sentralt plassert i 
skoleanlegget slik at det er lett for elever på alle årstrinn å hente melk og frukt.  
Funksjonen kan løses med at det etableres et kjølerom sentralt i bygget, eller ved at 
kjøleskap blir satt inn i et eget rom.  
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4.7.4.3 Kaldlager for uteleker 

Fra uteområdet skal det være lett tilgang til et kaldlager for uteleker for skole og SFO. 
Arealbehov ca. 20 m2. 

4.7.4.4 Kaldlager bevegelseshjelpemidler  

Det avsettes areal for et kaldlager for bevegelseshjelpemidler (for særskilt tilrettelagt 
opplæring). Det skal være strømuttak for lading av elektriske sykler m.m., samt mulighet for å 
installere takheis. Dørbredden må være minst 1 m. Arealbehov ca. 15 m2. 

 Avfallsrom 

Skolen skal ha et avfallsrom med lett adkomst for renovasjonsbiler. Avfallsrommet 
lokaliseres med tanke på enkel og effektiv avfallshåndtering, nært varemottak, dog slik at 
selve avfallsrommet skjermes fra varemottaksarealet (ikke samtidig kryssende varer inn og 
avfall ut) – og får nødvendig avstand fra friskluftinntak.  

Det skal være låsbare porter for kildesorteringsstasjonen. Plassering og utforming av 
kildesorteringsstasjon skal være i tråd med gjeldende forskrifter for brannsikring etc. 

Det avsettes areal for desentraliserte kildesorteringsstasjoner /miljøstasjoner i bygget. Dette 
er egne beholdere for innsamling av papir, glass/metall, biologisk avfall, plast og restavfall.     
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 Uteområdet 

«Forprosjektet må ved vurderingen av den hensiktsmessige plasseringen av bygg legge til grunn 

at skolens uteareal/lekeareal skal gjøres attraktive med nærhet til klasserommene, og mest 

mulig skilt fra trafikkarealer og parkeringsarealer for så vel lærere, transport til og fra skolen 

og fra næringsmessig og annen transport i nærheten av skolen. Trafikkarealene må holdes mest 

mulig samlet i området mot næringsbyggene i «kokkeskolens nærhet». 

Utdrag fra vedtak sak 45/15, Ny felles 1-10 skole i sentrum, Kommunestyret Sørreisa kommune, 10.09.2015 

 Vurdering av tiltak trafikk og utomhus 

Utvidelse av Sørreisa sentralskole og økt elevtall vil føre til mer trafikk til og fra 
skoleområdet.  Det vil i denne sammenheng trolig være behov for ny reguleringsplan for 
området, slik at en unngår konflikter mellom myke og harde trafikanter i årene som kommer. 
Det vil også være nødvendig at ny reguleringsplan sikrer skolens behov for uteområder, slik 
at disse er i tråd med forskrift om miljørettet helsevern i skoler (J.f. trafikksikkerhet og 
størrelse tilgjengelig uteareal, Helsedir 2014). 

Aktuelle tema som må håndteres i ny reguleringsplan er blant annet inn- og utkjøring fra 
Storveien og Nordsiveien, trafikk til og fra skolen, kulturhuset og idrettshallen, skoleskyss 
(busser), parkeringssoner, gang- og sykkelveier, «kiss and ride», - og ikke minst tydelige 
områder for lek og aktiviteter for skole- og fritid. 

Skoleanlegget må sikres tilfredsstillende planløsning for gående og syklende i tillegg til gode 
avsetnings- og parkeringsløsninger, og vareleveringssituasjon. Biltrafikk og myke trafikanter 
skal så langt som mulig holdes atskilt slik at farlige situasjoner ikke oppstår. 

Denne planen tar ikke for seg detaljer i forhold til fremtidig utomhusplan, men det legges til 
grunn at ny reguleringsplan foreligger før byggestart. I et større planperspektiv bør en se på 
hele sentrumsområdet under ett, og hvordan ulike funksjoner og tilbud kan knyttes sammen 
og gjøres mest mulig tilgjengelig slik at det blir et attraktivt område for blant annet skole, 
fritid, idrett, kultur, nærmiljø, lek og aktiviteter.  
 

  

 Et variert uteområde  
Det er ønskelig at elevenes leke- og oppholdsareal utformes med soner som er tilpasset de 
forskjellige alderstrinnene i skolen. Skolen kan med fordel ha mange, avgrensede uterom 

Figur 20 Oversiktskart Sørreisa sentralskole og nærområde. 
(Kilde: norgeskart.no) 

Figur 21 Parkering på skolens uteområde, langs 
idrettshall og skolebygg på ettermiddagstid. 
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som tillater parallelle aktiviteter. Uteområdet skal tilrettelegges slik at det er naturlige 
uteområder som brukes mest av 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, og 8.-10. trinn, men det settes ikke 
opp fysiske sperrer mellom områdene. 
Uteområdet må utformes slik at behov for regler og restriksjoner begrenses, samtidig som de 
fysiske rammene ikke begrenser handlingsrommet eller forestillinger om hva man kan. Barn 
og unge skal oppleve at de stimuleres motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt. Uteområdet 
skal oppfordre barn og unge til å holde seg i aktivitet, og gi dem opplevelser som forsterker 
lysten til å utfordre egne grenser. Det skal være et variert område som tar hensyn til elevers 
ulike alder, funksjons- og ferdighetsnivå.  

Skolens uteareal skal tilby: 
• gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet 
• rom for ulike typer sosial aktivitet 
• trygge og trivselsskapende omgivelser 
• rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring 
• rom tilrettelagt for å samle klasser / grupper for undervisning og læring ute. 
• rom for spenning og uforutsigbarhet 
• opplevelse av lokal identitet 
• estetiske og kunstneriske opplevelser i lek og avkobling 

 
Ved utforming og tilrettelegging av uteområdet må en i størst mulig grad: 

• Benytte de naturkvalitetene som ligger i tomten 
• Skape aktive og rolige soner som ikke er i konflikt med hverandre 
• Skjerme og avgrense leke- og oppholdsareal fra trafikkareal 
• Optimalisere plassering av nybygg for å sikre uteområder med best mulige solforhold 
• Etablere belysning som gjør det mulig å bruke uteområdet på mørke dager og 

kveldstid 
• Legge til rette for bruk på uværsdager, for eksempel takutstikk i bygget, leskur, 

overbygg, paviljonger, halvklimatiserte rom. 
• Skape multifunksjonelle, fleksible løsninger 

 
Planlegging og tilrettelegging i uteområdet må ta hensyn til at barn har forskjellige 
forutsetninger. Skal miljøet fungere for alle, er det en forutsetning at alle barn må kunne 
velge hva de vil gjøre ut fra hvem de er sammen med, tidligere erfaringer og det 
utviklingstrinnet (modningsnivået) de er på. 

4.8.2.1 Sykkelparkering 

Det skal etableres plass til parkering for 100 sykler. 50 av disse bør være under tak. 
Sykkelparkering skal etableres der elever og andre naturlig kommer til skolen. Det betyr 
gjerne flere plasser for sykkelparkering.  

Det må være god visuell kontroll med parkeringsplassene slik at risiko for hærverk og tyveri 
reduseres.  

4.8.2.2 Avstigningsplass  

Det skal etableres plass for trafikksikker avlevering og henting av elever. Denne kan være et 
lite stykke fra skolen, og er knyttet til fortau eller gangvei. Elevene skal kunne gå fra dette 
avsettingsområdet, og opp til skolen, uten å krysse trafikkert areal. Funksjonen planlegges 
slik at det etableres et trygt kjøremønster uten rygging.  
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4.8.2.3 Skolebusser 

Elever som benytter buss skal ha trygg ventesituasjon og fortau/gangvei mellom skolen og 
busstoppet. Det forutsettes at skolebusser ikke skal kjøre helt inn til skolebygget. 

4.8.2.4 Vareleveranser 

Skolen mottar ferskvarer som melk og frukt flere dager i uken, og ellers jevnlige 
vareleveranser.  Det skal legges til rette for enkel adkomst til varemottaket og det skal 
planlegges for tydelige trafikkarealer for biltransport til varemottak 

4.8.2.5 Parkering 

Det skal legges til rette for parkering for ansatte og besøkende. Parkeringsplasser som 
brukes av ansatte og besøkende på dagtid skal kunne benyttes av brukere av idrettshall og 
skole på ettermiddag- og kveldstid. Parkering for ansatte, besøkende og levering/henting til 
SFO skal etableres i god avstand fra skolebygget. 

Det skal legges til rette for HC-parkering. Ledelinje til inngangsdør med oppmerksomhetsfelt 
foran døren, i dørens bredde. Ledelinje skal være i taktilt materiale med kontrastfarge til 
øvrig belegg. Oppmerksomhetsfelt skal ha annet taktilt mønster enn ledelinje. 
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 Et helthetlig skoleanlegg  
Prioriteringer og plassering av trinnarealer og funksjoner i fremtidig skolebygg 
I arbeidet med rom og funksjonsprogrammet har det vært et viktig prinsipp at dagnes arealer 
og nye arealer i størst mulig grad skal henge sammen. Dersom det er mulig å etablere et 
tilbygg, eller et påbygg til eksisterende bygg vil dette være å foretrekke, framfor å bygge en 
separat enhet et annet sted på skoletomten.  I dette kapittelet legger vi til grunn noen 
prinsipper og viser to alternativer for hvordan dette kan løses. I et helthetlig skoleanlegg har 
brukerne enkel tilgang til de funksjonene de bruker mest. Det betyr at det vil være behov for 
en del tiltak også i eksisterende bygg.  

 Arealbehov for fremtidig 1-10 skole 
Gjennomgang av areal og funksjoner i eksisterende skoleanlegg viser at skolen i dag har et 
tilgjengelig nettoareal (NTA) på ca. 3080 m2. Eksisterende nettoareal legges til grunn for 
beregning av arealbehov tilbygg. Normert arealbehov for ny skole dimensjonert for 450 
elever i 1-10 skole er 3668 m2 NTA (J.f. arealnorm Figur 15 - tabellen viser forslag til 
arealnorm i 1-10 skole med 450 elever (Norconsult 2018). For den fremtidige Sørreisa skole 
er det beregnet et tilleggsbehov på ca. 300 m2 for spesialpedagogisk base, innføringsklasser 
og utvidet samlingsareal/nærmiljøfunksjon. 
Gjennomgangen viser at et behov for utbygging på ca. 1000 m2 NTA. Dette tilsvarer ca. 1400 
m2 BTA (Brutto/nettofaktor 1,4 for nybygg).  

Arealoversikt (NTA) eksisterende bygg og arealbehov fremtidig kombinertskole 1-10: 

 

Trinnareal:

1.-4. trinn 0 0 0 720 133 853

5.-7. trinn 602 44 646 540 100 640

8.-10. trinn 603 44 647 540 100 640

Baseareal 95 18 113 50 20 70

SFO 0 0 0 60 0 60

Innføringsklasser 0 0 0 80 0 80

1300 106 1406 1990 353 2343 -937

Spesialutstyrt 705 35,5 741 610 10 620

Bibliotek 246 0 246 186 0 186

951 35,5 987 796 10 806 181

Administrasjon 112 0 112 75 0 75

Personal 310 49 359 407 48 455

422 49 471 482 48 530 -59

Samlingsareal* 0 0 0 129 0 129

Elevtjenester 40 0 40 70 7 77

Renholdstjeneste 30 0 30 35 0 35

Lager** 149 0 149 149 0 149

219 0 219 383 7 390 -171

Samlet nettoareal eksisterende bygg: 3083 Normert arealbehov K450: 4069 -987

Diff. 

NTA
Funksjon Nettoareal

WC og 

garderober

Ny skole 1-10

Nettoareal
WC og 

garderober

Samlet 

areal

Samlet 

areal

Eksisterende bygg
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Tabell 4: Arealer i eksisterende skoleanlegg til venstre. T.h. beregnet arealbehov i henhold til arealprogram (Kap. 
3.3), med tilleggsareal for innføringsklasser, spesialpedagogisk base og nærmiljøfunksjon/samlingsareal. 
 *) Skolen har i dag en samlingsfunksjon tilknyttet biblioteket. **) Skolen har i tillegg lagerkapasitet i kjeller. 

Skolen har i dag et større areal avsatt til bibliotek enn det arealnormen tilsier. Det store 
bibliotekrommet midt i hovedbygget kan fungere som samlingsareal i enkelte 
sammenhenger, f.eks. for en klasse eller et helt trinn. For gruppestørrelser utover dette vil 
biblioteket være mindre egnet som samlingsareal.  
Skolen disponerer i dag noe mer lagerareal enn det som fremgår av tabellen over, blant 
annet i kjeller bygg C, D og F. Dette er arealer som ikke er egnet for omdisponering til andre 
funksjoner. Skolens lagerbehov regnes som godt nok dekket, også i forhold til fremtidig 
utvidelse. 

 Nærhetsmatrise 

Nærhetsmatrisen viser ønsket prioritering i forhold til nærhet mellom ulike funksjoner i 
skoleanlegget. God funksjonalitet i skoleanlegget krever nærhet mellom funksjoner som hver 
dag, eller ofte, benyttes av en eller flere brukergrupper.  

 
Figur 22 - Nærhetsmatrisen viser ønsket nærhet mellom funksjoner 

58224



 

43 
 

 Generelle prinsipper for et helhetlig skoleanlegg 
Følgende hovedprinsipper legges til grunn for planlegging og utforming av det fremtidige 
skoleanlegget: 

• Administrasjonen sentralt plassert i skoleanlegget.  
• Det skal være inngangspartier til alle trinnområder. 
• Alle trinn skal ha tilgang til uteområdet. 
• Det skal være toaletter og garderober tilknyttet alle trinnområder.  
• Uteområdet opparbeides i soner tilknyttet de ulike trinnområdene. 
• Få til en sammenheng i bygget som er rettet inn mot de ulike trinnenes behov og bruk 

av ulike funksjoner 
• Bedre tilrettelegging for sambruk generelt (interne og eksterne brukere)  

Under følger en oversikt over arealer i eksisterende bygg, beskrivelse av egnethet opp mot 
ulike funksjoner og prioriteringer for det fremtidige skoleanlegget. De enkelte byggene er 
beskrevet hver for seg, og er omtalt med bokstavnavn i henhold til Figur 23 Hovedfunksjoner 
i eksisterende skolebygg.  
Bygg E har bruksarealer i to etasjer.  
Arealer i kjeller bygg C, D og F er ikke tatt med i arealoversikten. 

  
Figur 23 Hovedfunksjoner i eksisterende skolebygg.  
Bygg E har bruksarealer i to etasjer.  
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 Bygg C - Spesialromsfløy  
Oppgitt netto- og bruttoareal for plan 1 bygg C er 758 m2 / 834 m2 (ekskl. arealer i kjeller).  

Arealer Bygg C m2 NTA Mulig anvendelse 

Generelle arealer 559 m2 
Klasserom, fellesareal, spesialrom, personalarealer, 
administrasjon; kontorer, SFO, base 

Fellesarealer 0 m2 Fellesareal, garderober, lager 

Garderobe/toalett 35 m2 Garderober, toaletter 

Trafikkareal 96 m2 Gangareal, trapperom  

Lager 66 m2 Lager 

Drift/renhold 2 m2 Drift/teknisk, renhold 

Sum NTA 758 m2  

Tabell 5 Viser nettoarealer i Bygg C etter arealkategorier og mulig anvendelse. 

Figur til høyre viser dagens hovedfunksjoner i Bygg C. Generelle arealer her er spesialutstyrte fagrom. 

Det legges til grunn at det er behov for noe oppussing og ombygging i Bygg C i fremtidig 
løsning. Det opprettes et fellesareal i tilknytning til kulturhuset slik at dette arealet lett kan 
benyttes av skolen på dagtid, av SFO på ettermiddagstid, og av lokale lag og foreninger på 
kveldstid og eventuelt i helger. I tilknytning til nytt fellesareal etableres det et nytt 
kantinekjøkken for overnevnte brukere.  

Bygningsmessige tiltak:  

• Det opprettes fellesrom/samlingsrom med kantinekjøkken i nordenden av bygget. 
Musikkavdelingen flyttes. 

• Arealer for kunst og håndverk rustes opp. 

 Bygg D, Mellombygget  
Bygg D er lokalisert mellom hovedbygget (Bygg E) og spesialromfløyen (Bygg C), og denne 
sammenbyggingen er en viktig funksjon som gjør det lett å bevege seg mellom trinnarealene 
(bygg E) og spesialrommene. Tilkomst fra trinnarealene til idrettshallen og kulturhuset er 
også via Bygg D. I tillegg til trafikkarealene er det også en del mindre undervisningsrom og 
kontorer i dette bygget. Rom og arealer i underetasjen lite brukt av skolen, men noe 
lagerplass benyttes. 

Oppgitt netto- og bruttoareal for plan 1 bygg D er 268 m2 / 290 m2 (Langsgående 
korridor/trafikkareal medregnet i NTA). Arealer i kjeller kommer i tillegg.  

Arealer Bygg D m2 NTA Mulig anvendelse 

Generelle arealer 164 m2 
Klasserom/grupperom, fellesareal, spesialrom, personalarealer, 
administrasjon; kontorer, SFO, base 

Fellesarealer 0 m2 Fellesareal, garderober, lager 

Garderobe/toalett 2 m2 Garderober, toaletter 

Trafikkareal 89 m2 Gangareal, trapperom  

Lager 13 m2 Lager 

Drift/teknisk 0 m2 Drift/teknisk 

Sum NTA 268 m2  

Tabell 6 Viser arealer i bygg D etter arealkategorier og mulig anvendelse 

Det legges til grunn at hovedfunksjonene i Bygg D videreføres i fremtidig løsning. 
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Bygningsmessige tiltak:  

• Lettere oppussing base for elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning  
• Det bygges et treningsrom/testrom i denne avdelingen 
• Det vurderes om det kan bygges universell tilkomst fra Bygg E til Bygg C via Bygg D. 

Dette kan eventuelt løses som en innebygget langstrakt rampe på nordsiden av Bygg 
D. 

 Bygg E, Hovedbygget 
Oversikt over bygningsmessige tiltak legger til grunn at administrasjonsavdelingen og 
sentraliserte personalfunksjoner flyttes til Bygg E nær skolens hovedinngang. Dersom 
pauserom for personalet plasseres i andre etasje, må det sikres lett tilkomst til 
administrasjonen. 

Arealer Bygg E m2 Mulig anvendelse 

Generelle arealer 1285 m2 
Klasserom, fellesareal, spesialrom, personalarealer, 
administrasjon, kontorer, SFO, base 

Fellesarealer 246 m2 Fellesareal, lager 

Garderobe/toalett 88 m2 Garderober, toaletter 

Trafikkareal 751 m2 Gangareal, trapperom  

Lager skole 107 m2 Lager (materialrom og disp.rom) 

Drift/teknisk 41 m2 Renhold (sentral og div. lagerrom) 

Sum NTA 2518 m2  

Tabell 7 Viser arealer i bygg E etter arealkategorier og mulig anvendelse. Inkl. korridorer/gangareal/trapperom. 

Figur til høyre viser dagens hovedfunksjoner i Bygg E, men mulig fremtidige innganger for elever. 

Bygningsmessige tiltak bygg E:  
Nettoareal plan 1 uten korridor/trafikkareal er 938 m2. Korridor/trafikkareal utgjør 404 m2 på 
plan 1 (inkl. vestibyle). Nettoareal plan 2 uten korridor/trafikkareal er 829 m2. 
Korridor/trafikkareal utgjør 347 m2 på plan 2 (inkl. fellesareal over vestibyle). Samlet 
nettoareal er 2518 m2 (inkl. trafikkareal). Oppgitt bruttoareal for bygg E er 2895 m2. 

 

 

 

 
Punktliste forslag bygningsmessige tiltak bygg E: 

• Bygge ny resepsjon og administrasjonsavdeling, samt personalgarderober/wc. 
• Lett ombygging av klasserom/grupperom for bedre arealutnyttelse 
• Ny elevinngang ved renholdrom og ombygging toaletter  
• Ny elevinngang fra tilkobling til bygg F 
• Det etableres ny/utvidet renholdsentral 
• Lettere oppussing av fellesarealet sentralt i bygget 
• Magasin/lager sentral i bygget åpnes opp mot fellesarealet og korridor, gjerne med 

glassfelt, slik at arealet kan brukes til aktiviteter og opphold. 
• Det etableres rom for lærerarbeidsplasser 

Tabell 8: Arealoversikt pr. etasje, bygg E. 

Nettoareal Korridor BA tot.

 Plan 1 938 404 1342 1447,5

 Plan 2 829 347 1176 1447,5

Samlet 1767 751 2518 2895

BruttoarealBYGG E
Bruksareal (BA)
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• Etablere pause-/personalrom og møterom 
• Det etableres garderober og toaletter i andre etasje. 
• Naturfagavdelingen omdisponeres. Nye arealer for naturfag flyttes til 

spesialromfløyen (eller i tilknytning til denne). 

 Bygg F, Administrasjonsbygget 
Oppgitt nettoareal plan 1 i bygg F er 617 m2. Bruttoareal for bygget er ikke oppgitt, men ut fra 
mål på tegning er BTA ca. 800 m2. Arealer i kjeller kommer i tillegg.  

Arealer Bygg F m2 Mulig anvendelse 

Generelle arealer 414 m2 
Klasserom, fellesareal, spesialrom, personal-arealer, 
administrasjon, kontorer, SFO, Spes.ped.base 

Fellesarealer 20 m2 Fellesareal, garderober, lager 

Garderobe/toalett 49 m2 Garderober, toaletter 

Trafikkareal 109 m2 Gangareal, trapperom  

Drift/teknisk 25 m2 Drift/teknisk, renhold 

Sum NTA 617 m2  

Tabell 9 Viser arealer i Bygg F etter kategorier og mulig anvendelse i fremtidig løsning.  

Figur til høyre viser dagens hovedfunksjoner i Bygg F. 

Bygg F er i utgangspunktet bygget til undervisningsformål, men arealene her benyttes i dag 
til personal- og administrasjonsfunksjoner. Det vil være mulig å videreføre dagens bruk i ny 
løsning, men det vil da trolig være vanskelig å sikre at dette blir en sentral og god plassering 
i det nye skoleanlegget.  
En omdisponering/tilbakeføring av arealene til trinnareal vil kunne gjennomføres med mindre 
bygningsmessige tiltak. I så fall vil samlet areal være egnet som trinnareal for to årstrinn, 
dimensjonert for 45 elever pr. trinn. 

Bygningsmessige tiltak ved mulig tilbakeføring av arealer til undervisningsformål:  

• Lettere oppussing og tilpasninger av overflater (gulv, tak og vegger)  
• Lettere ombygging ift. inndeling av rom 
• Utbedring av garderobeforhold 
• Tilbygg ca. 80 m2 dersom bygget skal tilbakeføres til undervisningsformål. Utvidet 

arealbehov knyttet til 2 trinnområder og SFO (Blir en del av det totale 
nybyggbehovet). 

 Muligheter for tilbygg 

Basert på gjennomgang og analyse av arealer, rom og funksjoner i eksisterende skolebygg 
legges det til grunn at den fremtidige 1-10 skolen vil ha behov for et tilbygg på ca. 1000 m2 
NTA, tilsvarende ca. 1400 m2 BTA (Brutto/nettofaktor nybygg 1,4). 

Rom og funksjonsprogrammet tar ikke stilling til plassering av fremtidig tilbygg, men kriterier 
for et fremtidig helhetlig, fremtidsrettet og funksjonelt skoleanlegg må legges til grunn (J.f. 
kap. 5.1). I utgangspunktet er det lagt til grunn at alt nybygd areal samles i ett bygg, men det 
kan også være aktuelt å vurdere at en mindre del av arealet løsrives fra nybygget dersom 
dette gir et bedre helhetlig resultat.   
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Ut i fra hvilke arealer og funksjoner skolen disponerer i dag, vil det være naturlig å ta 
utgangspunkt i de funksjoner som kommer i tillegg når skolen skal utvides for å gi plass til 
flere elever og ansatte. Behovet tilsier en utvidelse med i hovedsak undervisningsarealer.  

I det følgende er det skissert to ulike løsninger for tilbygg: 

• Tilbygg på ett plan 
• Tilbygg over to plan, erstatter i tillegg bygg C 

 Mulig tilbygg på ett plan 
Dersom fremtidig tilbygg etableres som et tilbygg på ett plan, vil tilbygget få et fotavtrykk på 
1400 m2. Ettersom det legges til grunn at tilbygget skal henge sammen med eksisterende 
bygg, eller i det minste ha «tørrskodd» forbindelse, vil tilbygget dekke areal som i dag er del 
av elevenes tilgjengelige uteområde. 

Det legges til grunn at trinnarealene her får egne innganger med garderober og toaletter lett 
tilgjengelig fra uteområdet. 

Bygningsmessige tiltak:  

• Et tilbygg med bruttoareal 1400 m2 etableres i tilknytning til eksisterende skoleanlegg. 
• Hovedfunksjon som etableres i tilbygget er trinnareal (generelle læringsareal inkl. 

garderober og toaletter).  

 Mulig tilbygg over to plan, erstatter bygg C 
En alternativ løsning for fremtidig tilbygg vil være å velge en mer kompakt løsning. Dette vil 
være mulig dersom man velger et påbygg i høyden. I så fall vil det være mest nærliggende 
med et påbygg på Bygg C (spesialromfløyen). Det foreligger pr i dag ikke tilstrekkelige 
opplysninger om i hvilken grad grunnforhold og/eller konstruksjonen i eksisterende bygg vil 
tåle et påbygg i høyden. Grovkalkyle (kapittel 6) for tilbygg over to etasjer legger derfor til 
grunn at første etasje Bygg C rives og erstattes med nybygg over to etasjer. Det er i denne 
sammenheng ikke tatt stilling til om underetasje/kjeller også må rives og erstattes, eller om 
den kan videreføres med nødvendige tilpasninger og forsterkninger i konstruksjon til påbygg. 
Det må sikres god og universell tilkomst mellom bygg B og D til og fra nybygget.  
Netto/bruttofaktor er noe høyere for nybygg enn det som ligger til grunn i eksisterende bygg 
(bygg C), og bruttoareal i nybygget blir derfor noe større enn i dagens bygg C. 
Netto- og bruttoareal for nybygg blir med dette 1660 m2 (NTA) / 2300 m2 (BTA). 

Bygningsmessige tiltak:  

• Plan 1 i bygg C rives og det bygges et nytt bygg over to plan (Det må undersøkes 
nærmere om underetasje/kjeller kan videreføres i ny løsning). 

• Hovedfunksjoner som etableres i tilbygget er trinnareal (generelle læringsareal inkl. 
garderober og toaletter), spesialutstyrte læringsareal, fellesareal og kantinekjøkken, 
eventuelt lærerarbeidsplasser. 

 Skolens uteareal  
Planlegging og tilrettelegging av uteområdet må ta hensyn til at barn har forskjellige 
forutsetninger. Utearealet til en kombinert skole 1-10 skal dekke hele aldersspekteret. For at 
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uteområdet fungere for alle, må det lages en helhetlig plan for hvordan det fysiske 
læringsmiljøet utomhus skal utformes og knyttes sammen med resten av skoleanlegget. 

Tiltak uteområdet 

• Skoleveien på vestsiden av hovedbygget må stenges for gjennomkjøring slik at 
uteområdet vest for Bygg F får en trygg og trafikksikker tilknytning til uteområdet i sør. 

• Området mellom byggene A, B og D og foran hovedinngang bygg E stenges for 
innkjøring og parkering og området opparbeides som uteareal for elever. 

• Det må utarbeides en helhetlig plan for skolens uteområde, og området må rustes 
opp i tråd med denne (J.f. kap. 4.8). Planen må omfatte tiltak for trafikk til og fra 
skolen (inkl. varelevering), parkering (inkl. HC-parkering), soner for lek, fysisk 
aktivitet, sosialisering, rekreasjon m.m. – tilpasset ulik alder og interesser. 
 

 Mulig plassering av ny fotballhall 
«Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 53/12, hvor planlegging av et skolebygg 1-10 skal 

avklares hvorvidt det arealmessig i skolens nærhet er mulig å gi rom for den fotballhallen 

som SIL ønsker å bygge.» 

Ny fotballhall kan etableres i nærhet av skoleanlegget på tomt som kommunen erverver i 
forbindelse med skoleutbyggingen (sør for skolebygget). Mulig plassering på tomten kan 
avklares når trafikkmessige forhold er avklart og skolens uteområde er prosjektert med stort 
nok areal i forhold til dimensjonering av elevtall. 

 

 Behov for nye arealer og funksjoner i forbindelse med sambruk 

Skoleanlegget sin sentrale beliggenhet i sentrum og plassering direkte tilknyttet kultursal, 
idrettshall og svømmehall gjør det viktig å planlegge at sambruk mellom skole og andre 
funksjoner fungerer godt. Skolens opplever at sambruk av rom og funksjoner, spesielt de 
spesialutstyrte læringsarealene, til tider går utover undervisningen. De nye løsningene for 
skoleanlegget (inkl. nye fellesareal) skal derfor utformes slik at behovet for sambruk av de 
spesialutstyrte læringsarealene reduseres.  
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 Kostnader 
Økonomiske forutsetninger 

For det fremtidige skoleanlegget er det satt opp en grovkalkyle for prosjektkostnader med 
utgangspunkt i kvadratmeter bruttoareal (BTA).  

• Nybygg pr. m2 BTA   kr. 37.000 inkl. mva 

• Ombygging/rehabilitering  kr. 18.000 inkl. mva 

• Lett ombygging   kr.   8.000 inkl. mva 

• Oppussing    kr.   4.000 inkl. mva 

• Riving     kr.   2.000 inkl. mva 

I kalkylen er det medregnet de kostnadskomponenter som ligger inne i standard kontoplan 
for byggeprosjekt: 

Konto Kostnadselement Innhold 

1 Felleskostnader Rigg, byggeplass, entrepriseadministrasjon, HMS, hjelpearbeid  
2 Bygning Grunn og fundamenter, bæresystem, vegger, dekker, fast 

inventar, malerarbeid  
3 VVS-installasjoner Sanitær, varme, brann, luft, vann, kjøling  
4 Elkraft installasjoner Elkraft, lys, el-varme, høgspent, basisinstallasjoner 
5 Tele og automatisering Telefoni, alarm, lyd og bilde. Instrumentering  
6 Andre installasjoner Heis, rulletrapper, scene, avfall, mv.  

1-6 HUSKOSTNAD  
7 Utendørsarbeid Terrengarbeid, murer, trapper, støy, drenering, VA-hovedgrøft, 

elkraft, veier og plasser, park og hage, mv.  
1-7 ENTREPRISEKOSTNAD  
8 Generelle kostnader Programmering, prosjekteringskostnader, 

prosjektadministrasjon, forsikring, gebyr,  
1-8 BYGGEKOSTNAD  
9 Spesielle kostnader Tomtekostnadar, finansiering, mva (25% av byggjekostnad 1-8 

over), utsmykking  
1-9 PROSJEKTKOSTNAD  
RM Reserver og marginer Ikke forventede kostnader. Reserver skal dekke forventede tillegg og 

gir finansiell trygghet 
SUM KOSTNADSRAMME  

Tabell 10  - Kostnadselementer 

Det er ikke regnet med marginer og reserver, inventar og kostnader til tomtekjøp. Løst 
inventar og utstyr er heller ikke regnet med i prisforutsetningene over.  

Merk at kommunen får mva. kompensasjon på skolebygginvesteringer. 
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 Kostnadsvurdering ny Sørreisa skole 1-10 

Basert på arealnorm for 1-10 skole med kapasitet til 450 elever og tilleggsareal for 
fellesareal/samlingsrom, lager musikkorps, innføringsklasse og base for spesialpedagogisk 
tilrettelegging, er det lagt til grunn at den nye skolen i Sørreisa vil bli på totalt 3968 m2 NTA 
(ekskl. idrettsareal og arealer i kjeller bygg C, D og F.).  

Videre er det lagt til grunn at skolen benytter Sørreisa idrettshall og kulturhuset til større 
møter og all innendørs undervisning i Kroppsøving. Skoleeier må sikre at fasilitetene i 
idrettshallen og kulturhuset til enhver tid er i tilfredsstillende stand, slik at skolens 
undervisningsbehov blir dekket her. Kostnadsvurderingen tar ikke med behov for utbedring i 
idrettsanlegg og kultursal.  

Kostnadsvurderingen for det fremtidige skolebygget i Sørreisa er vist for to alternative 
løsninger. Disse to alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 5.8. For å oppnå et godt 
funksjonelt skoleanlegg som er mest mulig i tråd med kriteriene for den nye skolen, er det 
lagt til grunn ulike grader av bygningsmessige tiltak i eksisterende bygg. Tiltakene tar hensyn 
til føringer i eksisterende bygg (yttervegger, innvendige bærevegger, toaletter, 
trapper/kommunikasjon, universell utforming m.m.). 

Begge alternativene har kostnadskategoriene oppussing, lettere ombygging, 
rehabilitering/ombygging og nybygg. Det er også lagt inn at enkelte arealer i eksisterende 
bygg blir stående urørt. Kostnader til opparbeiding av uteområdet kommer i tillegg.  

Ettersom endelig plan for tiltak i eksisterende bygg ikke foreligger, er kostnadsvurderingene 
å regne som grovkalkyler.  

Det legges til grunn at behovet for oppgradering og ombygging i eksisterende arealer er likt 
for begge alternativer, bortsett fra tiltak knyttet til bygg C.  

Kostnader beskrevet i tilstandsanalyse fra Multiconsult desember 2018 er ikke medregnet i 
denne grovkalkylen. 

 Grovkalkyle kostnader med alternativ 1 
Med alternativ 1 er det lagt til grunn at behovet for utvidet areal blir løst med tilbygg i 
tilknytning til eksisterende bygg. I kapittel 5.8 er tiltakene som følger av alternativ 1 nærmere 
beskrevet.  

 
Tabell 11  Grovkalkyle kostnader med alternativ 1 

Grovkalkylen viser en samlet kostnad for oppussing og ombygging i eksisterende bygg på 19 
mill. kr. Samlet kostnad for nybygg er 52 mill. kr. Samlet kostnad med alternativ 1 blir med 
det ca. 71 mill. kr. 

Alternativ 1 
Sørrreisa Skole Total 

 BTA Tusen kr. NTA Tusen kr. NTA Tusen kr. NTA Tusen kr. BTA Tusen kr. kostnad

Kostnader pr. m2 2 4 8 18 37

Bygg C - Spesialromsfløy 316 1264 150 1200 66 1188 3,7 mill. kr.

Bygg D -Mellombygg 160 640 60 480 10 180 1,3 mill. kr.

Bygg E - Hovedbygg 1.etg 350 1400 575 4600 6,0 mill. kr.

Bygg E - Hovedbygg 2.etg 180 720 510 4080 58 1044 5,8 mill. kr.

Bygg F - Administrasjonsbygg 440 1760 105 840 2,6 mill. kr.

Kostnader ombygging 1446 5784 1400 11200 134 2412 19,4 mill. kr.

Nye arealer 1400 51800 51,8 mill. kr.

Kostnader totalt 71,2 mill. kr.

Rivekostnader  oppussing lettere ombygging Rehab/ombygging Nybygg-BTA
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 Grovkalkyle kostnader med alternativ 2 
Med alternativ 2 er det lagt til grunn at behovet for utvidet areal blir løst med tilbygg i 
tilknytning til eksisterende bygg. I kapittel 5.8 er tiltakene som følger av alternativ 2 nærmere 
beskrevet.  

 
Tabell 12 Grovkalkyle kostnader med alternativ 2 

Grovkalkylen viser en samlet kostnad for oppussing og ombygging i eksisterende bygg på 17 
mill. kr, inkl. kostnader knyttet til riving av plan 1 bygg C. Samlet kostnad for nybygg er 85 
mill. kr. Samlet kostnad med alternativ 2 blir med det 103 mill. kr. 

 

 

Alternativ 2
Sørrreisa Skole Total 

 BTA Tusen kr.  BTA Tusen kr.  BTA Tusen kr.  BTA Tusen kr.  BTA Tusen kr. kostnad

Kostnader pr. m2 2 4 8 18 37

Bygg C - Spesialromsfløy 850 1700 1,7 mill. kr.

Bygg D -Mellombygg 160 640 60 480 10 180 1,3 mill. kr.

Bygg E - Hovedbygg 1.etg 350 1400 575 4600 6,0 mill. kr.

Bygg E - Hovedbygg 2.etg 180 720 510 4080 58 1044 5,8 mill. kr.

Bygg F - Administrasjonsbygg 440 1760 105 840 2,6 mill. kr.

Kostnader riving /ombygging 620 4520 1250 10000 68 1224 17,4 mill. kr.

Nye arealer 2300 85100 85,1 mill. kr.

Kostnader totalt 102,5 mill. kr.

Rivekostnader oppussing lettere ombygging Rehab/ombygging Nybygg
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Møteprotokoll 

 
Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Møtested: Møterom 2, Kommunehuset i Dyrøy 
Dato: 20.02.2020 
Tid: 12:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Roger Tronstad Leder RMNFDP 
Jostein Jenssen Nestleder RMNFSP 
Tove Kofoed Medlem RMNFSO 
Agda Nybakk Medlem RMNFSO 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Odd Harald Kristoffersen MEDL RMNFDO 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Otto Kjell Antonsen Odd Harald Kristoffersen RMNFSO 

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

 
 
   
Merknader 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Enst. godkjent 
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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.     
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Roger Tronstad 
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PS 1/20 Referatsaker 

 
 
Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 20.02.2020:  
 
 
 
  

Råd for funksjonshemmede tar referatsaker til orientering med følgende kommentarer: 

Legevaktsaken: 

 «Målselv og Bardu er realistiske alternativer for Dyrøy og Sørreisa i forhold til legevakt samarbeid En 
times transporttid til legevakt er akseptabelt. Dette gjelder da den alminnelige innbyggers 
egentransport, akutte situasjoner med ambulanse etc, vil kunne løses av AMK’s logistikk» 

Skilting i offentlige bygg i Sørreisa: 

«Rådet ber administrasjonen i Sørreisa om en beskrivelse av plan for skilting og tilrettelegging for å 
orientere seg i kommunale bygg, spesielt i forhold til kommunehuset, som kan være vanskelig å 
orientere seg i» 

Annet: 

Det bes om at oversikt over rådets medlemmer sendes ut sammen med protokollen. I tillegg ønsker to 
av medlemmene å få utsending i papirformat (angitt i oversikten) 

Enst. vedtatt 

 
 
Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  – 20.02.2020  
 
Råd for funksjonshemmede tar referatsaker til orientering med følgende kommentarer: 

Legevaktsaken: 

 «Målselv og Bardu er realistiske alternativer for Dyrøy og Sørreisa i forhold til legevakt samarbeid En 
times transporttid til legevakt er akseptabelt. Dette gjelder da den alminnelige innbyggers 
egentransport, akutte situasjoner med ambulanse etc, vil kunne løses av AMK’s logistikk» 

Skilting i offentlige bygg i Sørreisa: 

«Rådet ber administrasjonen i Sørreisa om en beskrivelse av plan for skilting og tilrettelegging for å 
orientere seg i kommunale bygg, spesielt i forhold til kommunehuset, som kan være vanskelig å 
orientere seg i» 

Annet: 

Det bes om at oversikt over rådets medlemmer sendes ut sammen med protokollen. I tillegg ønsker to 
av medlemmene å få utsending i papirformat (angitt i oversikten) 

 
 

PS 2/20 Forslag til møteplan for rådet 
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Rådmannens innstilling: 

Forslag til møteplan vedtas. 
 
Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 20.02.2020:  
 
 
 
Møteplanen for kommunalt råd for funksjonshemmede for 2020 vedtas med følgende endring; 

«Møtetid på dagen endres til å være i perioden 12:00 – 15:00» 

19.02.20 Dyrøy 12:00-15:00 
V04.06.20 Sørreisa 12:00-15:00 
14.09.20 Dyrøy 12:00-15:00 
17.11.20 Sørreisa 12:00-15:00 

Ved eventuelle besøk utenom møterom, kan møtelengden forskyves. 

Enst. vedtatt 

 
 
Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  – 20.02.2020  
 
Møteplanen for kommunalt råd for funksjonshemmede for 2020 vedtas med følgende endring; 

«Møtetid på dagen endres til å være i perioden 12:00 – 15:00» 

19.02.20 Dyrøy 12:00-15:00 
V04.06.20 Sørreisa 12:00-15:00 
14.09.20 Dyrøy 12:00-15:00 
17.11.20 Sørreisa 12:00-15:00 

Ved eventuelle besøk utenom møterom, kan møtelengden forskyves. 

 
 

PS 3/20 Orienterinssak Rom- og funksjonsprogram Sørreisa skole 

 

Rådmannens innstilling: 

Rom- og funksjonsprogram for ny fellesskole 1-10 i Sørreisa tas til orientering 
 
Behandling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – 20.02.2020:  
 
 
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ønsker å kommentere i tre punkter: 

1. Bygningsmasse og uteareal skal utformes i tråd med retningslinjer for universell utforming. 
2. Administrasjonen i Sørreisa kommune oppfordres til å informere om plan og prosess i rådets 

neste møte i forhold til byggingen, da spesielt med tanke på universell utforming av skolen.  
3. Rådet ønsker i fortsettelsen en orientering til møtene sine om fremgangen i prosessen. De 

ønsker også omvisning når byggingen er kommet i gang. 
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Enst.vedtatt 

 
 
Vedtak i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  – 20.02.2020  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede ønsker å kommentere i tre punkter: 

1. Bygningsmasse og uteareal skal utformes i tråd med retningslinjer for universell utforming. 
2. Administrasjonen i Sørreisa kommune oppfordres til å informere om plan og prosess i rådets 

neste møte i forhold til byggingen, da spesielt med tanke på universell utforming av skolen.  
3. Rådet ønsker i fortsettelsen en orientering til møtene sine om fremgangen i prosessen. De 

ønsker også omvisning når byggingen er kommet i gang. 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: G21 

Saksmappe: 2019/300 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 20.02.2020 

 

 

Saksframlegg 

Legevaktsamarbeid 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret 15/20 27.02.2020 

 

Vedlegg 
1 Kontrakt 1_kvartal 2020 
2 Ambulanseberedskap i Dyrøy 
3 Kostnader Senja legevakt 

 

Rådmannens innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling 
 

Rådmannens innstilling: 

Saken legges fram uten innstilling 
 
Behandling i Kommunestyret – 27.02.2020:  
 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Dyrøy kommune inngår legevaktsamarbeid med Bardu kommune fra 1.4.20.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret – 27.02.2020  
 
Dyrøy kommune inngår legevaktsamarbeid med Bardu kommune fra 1.4.20.  
 
 

Kort sammendrag 

I forkant av kommunesammenslåing av Tranøy, Berg, Torsken og Lenvik til Senja kommune, ble alle 
interkommunale samarbeid fra Lenviks side sagt opp med virkning fra 01.01.2020.  
 
I budsjettarbeidet for ble det klart at Senja kommune står fast på en fordelingsnøkkel på 20/80, der 20% 
av utgiftene fordeles likt på samarbeidskommunene. Ved en overgang fra 6 til 3 samarbeidskommuner 
øker utgiftene for Dyrøy og Sørreisa med omlag kr 840 000,- for hver kommune.  
I dialog med administrasjonen i Senja ble det klart at administrasjonen i Senja kommune var villig til å 
utrede alternative fordelinger. Saken har vært oppe i Senja HSU og formannskap, begge resulterte i 
vedtak om at deltakelse i tjenesten skal skje ut i fra en 20/80 – fordeling. Saken avgjøres endelig i Senja 
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kommunestyre 27. februar. Kommunestyret i Dyrøy ba i sak 78/19 om en utredning om mulige 
alternativer for samarbeid, samt dialog med Senja. 
 
Saken legges fram med de opplysninger som er fremkommet, slik at de kan danne grunnlag for en 
beslutning i kommunestyret. 
 
  

241



Saksopplysninger 

Ref. KS sak 78/19 i Dyrøy 18.12.19. 
 
Tidslinje: 
 

12.04.2019 Brev til Senja, med forespørsel om faglig tilbud  
22.05.2019 Svar fra Senja kommune Bekreftelse på interesse for 

videre samarbeid. 
24.05.2019 Svar fra Bardu Tilbud på samarbeid 
27.05.2019 Dialogmøte mellom administrasjonen i Senja, 

Sørreisa og Dyrøy. Kartlegge mulighet for videre 
samarbeid. 

Interesse fra alle parter. Skisse 
totalkostnad lagt frem. 
Understreking av at det ikke 
skulle betales mer enn 
kostnader.  

22.09.2019 DK etterspør budsjett og kostnadsfordeling fra 
Senja  

 

22.09.2019 DK mottar budsjett og kostnadsfordeling  
09.10.2019 Felles brev fra Sørreisa og Dyrøy til Senja Klage på kostnadsfordeling 
5.11.2019 Svar fra Senja Uttrykk for at dette må til  

politisk behandling i 2020 i 
Senja 

05.12.2019 Forespørsel til Senja Mulighetsrom for kortere 
avtaletid under utredning 

05.12.2019 Forespørsel til Målselv Forespørsel om status 
utredning. 

09.12.2019 Svar fra Senja Ønske om samarbeid. 6 mnd 
kontrakt aktuelt. 

11.12.2019 K.styre vedtak i Dyrøy sak 78/19 Utrede alternativer, gå i dialog 
med Senja, 3mnd kontrakt 
mulig? 

17.12.19 K.styrevedtak i Senja Opprettholder 20/80 
06.01.2020 Kontraktsinngåelse med Senja For perioden 01.01.20-

31.03.20 
14.01.20 Dialogmøte med Senja  Alternative betalingsmodeller 

diskutert 
30.01.20 Utvalg for Pleie, helse og omsorg –Senja  Vedtar 20/80 modell 
06.02.20 Kontakt med Målselv Ikke Legevakt der 
11.02.20 Senja formannskap Vedtar 20/80 modell 
18.02.20 Møte med Astafjordlegen Orientering om tjenesten 
27.02.20 Sak opp i kommunestyret i Dyrøy  
27.02.20 Sak i kommunestyret i Lenvik  
31.3.20 Kontrakt med Senja utgår  
01.04.20 Behov for ny avtale  

 
Samarbeidet på Finnsnes består i dag av følgende tjenester: 
IK – legevakt 
Diabetessykepleier 
Førstehjelpskoordinator (oppfølging av brannvesen, kostnad pr brannvesen) 
Kreftkoordinator/kreft poliklinikk 
IK samfunnsmedisin (overlegefunksjon) 
KAD – Senger (før/i stedet for/etter – sykehusopphold) 
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Administrasjonen i Senja innstilte på fordelingsmodell 10/90. Pleie-, helse- og omsorgsutvalget vedtok å 
fortsette med 20/80 - fordeling og formannskapet i Senja fulgte opp i møte den 11.02.20 med følgende 
vedtak: 
  

«1. Senja kommune viderefører 20/80-modellen på vertskommunesamarbeidet for 2020.  
2. Rådmannen bes gjennomgå vertskommunesamarbeidet med tanke på kostnadsfordelingen, 
også fremtidige pensjonskostnader, tid til ledelse, lønnskjøring, regnskap mm.  
3. Utvalg for helse- og omsorg viser forøvrig til Senja kommunestyres vedtak i sak 23/19». 

 
Kostnadene ved kjøp av legevakt i Senja vil med en fortsatt 20/80 – modell øke med 840 000,-/år, 
sammenlignet med gammel modell. Dersom Senja Kommunestyre går inn for en 10/90 – fordeling vil 
økningen være på ca 150 000,- år, sammenlignet med gammel modell. Begge disse økningene er med 
bakgrunn i overgangen fra 6 til 3 kommuner. 
 
Oversikt kostnad pr innbygger: 

Dersom Senja kommune hadde opplevd samme 
økning i kostnad per innbygger, ville det utgjøre kr 
11 164 849,- for den nye sammenslåtte 
 
 
 
 
 

 
Utgiftene til KAD – senger er bakt inn i den totale prisen. Spesifikk kostnad per innleggelse gir et bilde av 
kommunenes fordeling av økonomisk byrde på de forskjellige betalingsmodeller. Innleggelsestall fra 
2018 (noenlunde stabile tall)  sammenholdt med 20/80 kostnadsfordeling:  

 
 
 
Tilbud fra Bardu på legevakt og KAD senger:  
Omfatter tjenestene: 
Interkommunal legevakt inkludert KAD samarbeid med Salangen, Lavangen, Målselv og Ibestad. 
Lokalisert på Setermoen  
IK Samfunnsmedisin i samarbeid med Målselv (trekkes ut herfra og kjøpes av Astafjordlegen).  
Kreftkoordinator  
Ikke diabetes sykepleier 
Ikke førstehjelpskoordinator for brannvesen. 
 
Bardu kom med følgende tilbudsoversikt i november’19. De er i gang med å endre på oppbygging og 
driftskonsept på både Legevakt og KAD noe som kan redusere kostnadene, Bardu prøver å få til en 
betaling pr døgn på KAD.  
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Ved et samarbeid med Bardu vil Dyrøy kommune ha et større økonomisk handlingsrom, samt større 
innflytelse på tjenester og betalingsmodell. 
 
Alternativ Målselv: 
Målselv kommune har vurdert muligheten for å etablere egen legevakt på Andslimoen. Dette er offisielt 
foreløpig skrinlagt. Og er dermed ikke et alternativ til 1. april.  
 
 
Konsekvenser Legetjeneste 
Ved en overgang til Bardu vil Dyrøy kommune måtte si opp sitt samarbeid med Sørreisa om felles 
legetjeneste. Det er ett års oppsigelsestid på avtalen. Oppsigelse er ikke angitt å måtte utføres til en 
spesiell dato. I dag har vi samarbeid med Sørreisa om barnevern, IT og snart kommunepsykolog, 
hvorvidt dette påvirkes av en eventuell endring av samarbeid fra vår side er ikke vurdert. Vi vil sette 
Sørreisa i en vanskeligere situasjon ved å gå ut av legesamarbeidet med dem, men de vurderer også 
hvordan de skal forholde seg til Senjas forlangende. 
 
Alternativet for Dyrøy vil være å gå inn i Astafjordlegen. Dyrøy tar da med sin andel av hjelpepersonell 
og legehjemler inn i Astafjordlegen, i dette samarbeidet er det naturlig å innlemme kjøp av overlege 
samfunnsmedisin som da trekkes ut av tilbudet fra Bardu.  
 
I møte med Astafjordlegen 18.02.2020, kommer det frem at samarbeidet mellom Lavangen, Salangen og 
Ibestad er iverksatt. Det praktiseres tilstedeværelse på alle distriktskontorene alle ukedager bortsett fra 
annen hver torsdag (fagsamlinger i Salangen). Ø-hjelp er tilgjengelig i Salangen disse dagene.  
I en overgang vil behovet for tilrettelegging og virksomhetsoverdragelse ta litt tid, da ansees et år som 
rimelig.  
Forøvrig vises det til utredningen fra KS 13.06.19 sak 40/19 der det ble vedtatt å videreføre samarbeidet 
med Sørreisa. 
 
 
Ambulansetjenesten:  
I kommunestyremøte i Dyrøy 13.06.19, sak 40/19, er det vist til uttalelse fra regionleder i 
ambulansetjeneste som peker på at beredskapstiden på ambulansetjenesten vil øke ved et samarbeid 
mot Bardu. Dette forklares ved at videretransport av egne pasienter fra legevakt til UNN besørges av 
Dyrøyambulanse, og at Dyrøy da dekkes av Salangen og Finnsnes – ambulansene, det kan da påregnes 
noe lengre utrykningstid ved hendelser i Dyrøy.  
Uttalelse fra AMK fra januar 2020 understøtter dette (vedlagt).  
 
Økonomi 
I et eventuelt samarbeid med Bardu vil besparelsen forholde seg omlag slik: 
Om Senja går for en 20/80 modell vil vi kunne spare minst 1 mill. kroner pr år. 
Om Senja går for en 10/90 modell vil vi kunne regne med minst kr 400 000,-  i reduserte utgifter pr år. 
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Økte kostnader knyttet til overgang til Astafjordlegen sett i forhold til Sørreisa ble i 2018 beregnet til ca 
540 000,-. Det opplyses fra Astafjordlegen at inntekter på refusjoner var satt altfor lavt i denne 
utredningen og at det dermed kan påregnes lavere differanse mellom de to alternativene. 
 
Helhetlig 
Det bør i denne saken tas hensyn til hvilke mulighetsrom vi har for andre samarbeid i ettertid. Vårt valg 
nå vil kunne påvirke retningen for videre samarbeid innen de interkommunale tjenestene. Dette må 
vurderes sammen med de økonomiske konsekvensene som kommunens valg medfører. 
 

Administrasjonens vurdering 

Det kan veies for og imot med faglige argumenter. Konklusjonen er at vi i dag deltar i et legesamarbeid 
med Senja og Sørreisa som fungerer veldig godt.  
 
Fra Pleie- og omsorg, trekkes spesielt frem tilsynslegefunksjonen ved sykehjemmet som er utviklet til en 
problemfri ordning med god forebyggende og avklarende effekt. 
 
Faglig forsvarlighet vil bli ivaretatt ved samarbeid med Bardu og Astafjord. Hvordan dette vil oppleves av 
innbyggerne må erfares over tid. 
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Dyrøy Kommune 
 
     
 
 
 
 
 
Deres ref:                          Vår ref:                           Saksbehandler:                                 Dato: 
 2020/794-2  Per Øivind Sørgård                                                    24.01.2020                             

 
Ambulanseberedskap i Dyrøy 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 TROMSØ 

Internett: www.unn.no | Epost: post@unn.no | Telefon: 77 62 60 00 | Organisasjonsnummer: 983 974 899 

Beskrivelsene i deres mail av 17.01.20 vedrørende ambulanseberedskapen er fremdeles 
gjeldene. En endring av legevakttilknytning for Dyrøy kommune til legevakta på Setermoen 
eller eventuelt Andslimoen vil gjøre noe med ambulanseberedskapen. Kort beskrevet dreier 
det seg i hovedsak om 2 utfordringer. 

 Avstand til både Setermoen og Andslimoen er over 1 mil lengere (2 mil tur retur) noe 
som betyr lenger ambulanse fravær fra kommunen når pasienter skal til LV. I tillegg 
kommer eventuell ventetid på LV (kapasitet). Samme forhold gjelder for transport til 
legekontor på Sjøvegan vs Sørreisa. 

 I dagens ambulanseorganisering har vi bedre kapasitet ut fra Finnsnes for 
videretransport til sykehus. Denne kapasiteten vil vi ikke ha ut fra Bardu eller Målselv, 
der det allerede er stor press på ressursene. Noe som medfører at ambulansen fra 
Dyrøy i de fleste tilfeller må kjøre pasienten til sykehus med da påfølgende lengere 
fravær fra kommunen. 

 
 
 
Vennlig hilsen 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
 
  
 
Per Øivind Sørgård 
avdelingsleder, Akuttmedisinsk klinikk 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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Oversikt fordeling av utgifter i Legevakt og KAD – Samarbeidet med Senja 

 

 

 

Kostnad 20/80 og 6 kommuner (2019-modell) 

 

 

Kostnad 20/80 og 3 kommuner (innstilling fra Senja formannskap) 

 

 

Kostnad 10/90 og 3 kommuner (Innstilling fra adm i Senja) 
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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 

 

  
  BARDU KOMMUNE 

Postboks 401 
9365  BARDU 
 
 

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

 
2020/160 
Karl Johan Olsen 
91535349 
 
 
04.03.2020 

 

 
 

Legevaktsamarbeid 

Jeg viser til tidligere kommunikasjon om vertskommunesamarbeid om interkommunal legevakt. 
Kommunestyret i Dyrøy gjorde i møte den 27.02.2020 vedtak om å inngå samarbeid med Bardu om 
felles legevakt. 
Vår avtale med Senja kommune gjelder ut mars 2020. Vi har dermed behov for tjenesten fra 
01.04.2020. 
I dag har vi et legesamarbeid med Sørreisa kommune, legene i dette samarbeidet er knyttet opp mot 
legevakttjenesten på Finnsnes, det vil dermed ikke være mulig for Dyrøy å stille med leger til legevakten 
før vi har en annen løsning på legetjenesten. Dyrøy kommune har et år oppsigelsestid på 
legesamarbeidet med Sørreisa. Ny samarbeidsform om legetjenesten vil være i drift 01.04.2021. 
 
Dyrøy kommune ønsker å inngå avtale med Bardu kommune om: 

 Legevakt inkludert KAD 
 IK samfunnsmedisin (inntil annen er på plass via legetjeneste) 
 Kreftkoordinator 

 
I tillegg har vi behov for tilbud på følgende kurs: 

 Akuttmedisinsk kurs til brannmannskaper; førstehjelperfunksjonen. Dette innbefatter 
oppfriskning på hjertestarter og HLR, inkludert bruk av observasjonsskjema ved akutte 
tilstander. (pris pr kurs).  

 
Kostnader knyttet til disse punkt (unntatt førstehjelpskurs) er satt til kr. 1.750 000,- pr år, men det er 
ønskelig at det gjøres vurderinger av KAD løsningen, slik at den i større grad kan tilpasses forbruk i 
stedet for abonnementsordning.  
Vi imøteser et forslag på kontrakt som inneholder disse elementene. Det vil også være svært gunstig 
med et møte for å diskutere de eventualiteter som foreligger. 
 

Med hilsen 
Karl Johan Olsen 
kommunalsjef helse og omsorg 

 
 
 
 
 

Intern kopi til: 
Tore Uthaug 
Marit Alvig Espenes 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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RS 17/20 Helikopterlandingsplass i tilknytning ambulansestasjon

RS 18/20 Beredskap Coronavirus

RS 19/20 Buss for båt - Brøstadbotn og Engenes

RS 20/20 Brukerundersøkelse - beboere på sykehjem



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv:  

Saksmappe: 2020/161 

Saksbehandler: Karl Johan Olsen 

Dato: 04.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Vertskommunesamarbeid Kommunepsykolog 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 3/20 12.03.2020 
Formannskapet   

 

Vedlegg 
1 utredning KOMMUNEPSYKOLOG I MIDT-TROMS 
2 vertskommuneavtale kpsyk 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Dyrøy kommune ønsker å inngå et interkommunalt samarbeid om kommunepsykologfunksjonen 
med Sørreisa kommune. Samarbeidet opprettes i medhold av kommunelovens § 20-2 
(administrativt vertskommunesamarbeid), med Dyrøy kommune som vertskommune. 

2. Samarbeidet legges i hovedsak opp slik at Kommunepsykologen skal ha kontorsted i Dyrøy to dager i 
uka og i Sørreisa kommune tre dager. 

 

Kort sammendrag 

Nytt lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trådte i kraft fra 2020. 
Rådmannen mener at kommunepsykologfunksjonen best kan løses gjennom et interkommunalt 
samarbeid. Sammen med Sørreisa kommune har man derfor sett på mulighetene for å inngå et formelt 
samarbeid om kommunepsykologfunksjonen.  
Rådmennene i Dyrøy og Sørreisa foreslår med bakgrunn i dette at kommunene inngår et administrativt 
vertskommunesamarbeid, hvor Dyrøy er vertskommune. 
Forslaget til avtale legges fram for politisk behandling. 
 

Saksopplysninger 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. 
Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller 
psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 
Lovens § 3-2 første ledd tydeliggjør hvilke funksjoner kommunen blant annet skal tilby for å oppfylle 
ansvaret, mens § 3-2 andre ledd omhandler kompetansekrav og lyder slik; «For å oppfylle ansvaret etter 
§ 3-1 skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleier, 
ergoterapeut og psykolog.»  
Lovkravet om at kommunene skal ha psykologkompetanse trådte i kraft fra 2020. 
 
 
Om dimensjonering og rekruttering: 
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Loven stiller ingen spesifikke krav til dimensjonering av kommunepsykologfunksjonen, utover lovens 
ordlyd. 
LØKTA (interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenesten i Midt- Troms) 
utarbeidet i 2017 et drøftingsnotat ang. Kommunepsykolog i Midt-Troms (vedlegg 1). I dette 
drøftingsnotatet skisseres det at en løsning hvor et befolkningsgrunnlag på rundt 5 000 per 
psykologstilling vil være en god start i etableringen av kommunepsykologfunksjonen i kommunene. 
Dyrøy og Sørreisa kommuner har samla et befolkningsgrunnlag på rundt 4 600 innbyggere. 
 
Drøftingsnotatet peker videre på at det er press på å rekruttere psykologer og at mange arbeidsgivere 
sliter med å rekruttere og behold psykologene sine.  
 
Vertskommuneavtalen: 
Rådmannen har gjennomført forhandlinger rundt forslag til vertskommuneavtale mellom Dyrøy og 
Sørreisa (vedlegg 2). 
Det legges opp til at vertskommuneavtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent 
avtalen.  
 
Forslaget til avtale legges fram for politisk behandling.  
 
Kommunepsykologens oppgaver:  
I oppstarten legges følgende oppgaver til grunn for tjenesteinnholdet:  
a. Veiledning og undervisning av ansatte i kommunene, da spesielt innen barnehage, skole og     
               helse. 
b. Delta i tverrfaglige team, veiledning og tiltak i samarbeid med helsestasjon og  
               skolehelsetjenesten, psykisk helse- og rus tjenesten, legetjenesten, barnevern, psykososialt   
               krisearbeid, i noen grad samarbeid med øvrige omsorgstjenester i enkeltsaker. 
c. Individuelle konsultasjoner og oppfølging der dette vurderes som hensiktsmessig. 
d. Delta i den enkelte kommunes fagutvikling, samt videreutvikling av lavterskel- og 
               gruppetilbud i kommunen. 
e. Være rådgiver og høringsinstans i forhold til samfunnsstrategi og kommunalt planarbeid. 
 
Økonomi:  
Sørreisa dekker 60% og Dyrøy 40% av personalutgifter for stillingen som kommunepsykolog ansatt i 
Dyrøy kommune. I utgiftsfordelingen skal inngå lønn, sosiale utgifter, kurs- og reiseutgifter. 10% 
administrasjonsutgifter legges til. 
 
Antatt årlig merkostnad ved å etablere en kommunepsykologfunksjon vil samla utgjøre ca kr.  
1 000 000,-. Dyrøy kommunes andel vil da, fra og med år 2021, beløpe seg til rundt kr. 400 000,-. 
 
For inneværende år (2020) forventes merkostnadene delvis dekt gjennom tilskuddsordning fra 
helsedirektoratet og resterende ved omdisponering av avsatte midler i budsjett til andre 
interkommunale tjenester.  
 

Administrasjonens vurdering 

Med bakgrunn i det utfordringsbildet som er skissert med tanke på å rekruttere og beholde 
psykologkompetanse til kommunene, vurderer Rådmannen det som viktig å legge til rette for ordninger 
som kan bidra til å stimulere til gode tilsettingsvilkår. Mulighet for tilsetting i heltidsstilling vurderes å 
være en viktig faktor i så måte. 
For å lykkes med å rekruttere og beholde kommunepsykologkompetansen, tilråder derfor rådmennene i 
Dyrøy og Sørreisa at man går sammen om å etablere kommunepsykologfunksjonen.  
Rådmannen vurderer at et administrativt vertskommunesamarbeid, med Dyrøy som vertskommune, vil 
være en god organisering av samarbeidet. 
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1 
 

 

Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid -
kommunepsykolog 

Mellom Dyrøy og Sørreisa kommuner er det inngått avtale om 
administrativt vertskommunesamarbeid om kommunale 
psykologtjenester. Samarbeidsordningen er hjemlet i 
kommuneloven (LOV-2018-06-22-83) § 20-2. 

 

1 Bakgrunn for avtalen 
Dyrøy og Sørreisa kommuner vil inngå et formelt vertskommunesamarbeid om 
kommunepsykolog med virkning fra psykologens ansettelse. 

    

Dyrøy kommune er vertskommune for psykologtjenesten, mens Sørreisa er 
samarbeidskommune.  

 

2 Allmenne bestemmelser 

2.1 Rettsgrunnlag 
Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommunelovens § 20-2, jmf. 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 andre ledd (LOV-2011-06-24-30, sist 
endret i LOV-2019-06-21-45) 

 

2.2 Formål 
For å oppfylle lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er kommunene pålagt å ha 
knyttet til seg blant annet kommunepsykolog. 

Formålet med å inngå et vertskommunesamarbeid og samarbeide om denne funksjonen er å 
skape gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i de to kommunene: 

• Styrke muligheten for å rekruttere fagpersoner 
• Effektiv og stabil drift  
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2.3 Tjenestens oppgaver 
Det ansvar og de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

2.4 Kontorsted 
Tjenesten har kontorsted i Sørreisa (3 dager) og Dyrøy (2 dager).   

 

3 Administrasjon 

3.1 Arbeidsgiverforhold 
Vertskommunen er arbeidsgiver for kommunalt tilsatte i tjenesten. Som arbeidsgiver skal 
vertskommunen ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk.  

3.2 Organisering av tjenesten 
Kommunepsykologen er administrativt underlagt rådmannen i Dyrøy, i henhold til 
kommunens organisasjonsstruktur.  

De(n) ansatte har kommunene Dyrøy og Sørreisa som sitt tjenesteområde og utfører 
oppgaver i hele det geografiske området.   

Med utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen legges følgende oppgaver til grunn for 
tjenesteinnholdet:  

a. Veiledning og undervisning av ansatte i kommunene, da spesielt innen 
barnehage, skole og helse. 

b. Delta i tverrfaglige team, veiledning og tiltak i samarbeid med helsestasjon 
og skolehelsetjenesten, psykisk helse- og rus tjenesten, legetjenesten, 
barnevern, psykososialt krisearbeid, i noen grad samarbeid med øvrige 
omsorgstjenester i enkeltsaker. 

c. Individuelle konsultasjoner og oppfølging der dette vurderes som 
hensiktsmessig. 

d. Delta i den enkelte kommunes fagutvikling, samt videreutvikling av 
lavterskel- og gruppetilbud i kommunen. 

e. Være rådgiver og høringsinstans i forhold til samfunnsstrategi og 
kommunalt planarbeid. 
 

Oppgavene løses i samarbeid med den enkelte kommunes tjenesteapparat. Der det er mest 
hensiktsmessig å løse oppgaver for begge kommuner samtidig, gjøres det. 
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3.3 Prinsipper for tilsetting 
Tilsetting av ledere og medarbeidere skjer etter retningslinjer som gjelder for 
vertskommunen. Samarbeidskommunen skal tilbys å delta ved utvelgelse av kandidater. 

 

4 Delegasjon og kontroll 
Etter instruksjon fra respektive kommunestyrer delegerer rådmannen i 
samarbeidskommunen til rådmannen i vertskommunen å løse samarbeidskommunens 
oppgaver på sine vegne.  

Det forutsettes at rådmannen i vertskommunen videre delegerer myndighet i 
overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement.  

Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur 
forutsetter politisk behandling utredes av vertskommunen for beslutning i 
samarbeidskommunen. 

4.1 Delegering til vertskommunen gjelder følgende myndighet og tjenester: 
Delegeringen omfatter den berørte myndighet som til enhver tid er delegert fra politisk nivå 
til administrasjon i samarbeidskommunene.  

Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter.  

4.2 Internt tilsyn og kontroll 
Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder 
med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for tjenesten. 

4.3 Samarbeid 
Tjenesten skal holde god kontakt med deltagerkommunene og tilgrensende fagorganer. Tiltak 
som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig samordnes med 
kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats. 

To ganger årlig skal det avholdes samarbeidsmøter mellom kommunenes 
rådmannsrepresentanter og kommunepsykolog.  

5 Økonomi 

5.1 Budsjett 
Vertskommunen utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten. Ønske om endring for neste års 
budsjett tas opp med kommunene i samarbeidet innen 1. oktober foregående år.  

Deltakerkommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett og økonomiplan er gyldig når 
deltakerkommunene har vedtatt dette.  
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5.2 Regnskap 
Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene som 
gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.  

5.3 Fordeling av utgifter 
Driftsutgiftene til fellesløsningen fordeles slik mellom deltakerkommunene: 

Sørreisa dekker 60% og Dyrøy 40% av personalutgifter for stillingen som kommunepsykolog 
ansatt i Dyrøy kommune. I utgiftsfordelingen skal inngå lønn, sosiale utgifter, kurs- og 
reiseutgifter. 10% administrasjonsutgifter legges til. 

Kjøring/transport mellom arbeidssted avtales nærmere når arbeidskontrakt inngås. 
Nødvendig kontorhold dekkes av kommunene hver for seg. 
 

Vertskommunen fakturerer halvårig akonto med utgangspunkt i vedtatt budsjett, mens 
endelig avregning skjer ved fakturering for 2. halvår.  

Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Endringene skal gjøres skriftlig, dateres og 
underskrives av partene 

5.4 Ansvar 
Den enkelte kommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere. 

6 Informasjon, rapportering og evaluering 

6.1 Rapportering 
Tjenesten skal rapportere til deltagerkommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer i 
forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper og 
årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter vertskommunens retningslinjer. 

Vertskommunen har ansvar for innrapportering av all statistikk, brukerdata og andre 
opplysninger knyttet til tjenesten til statlige myndigheter og SSB. 

6.2 Informasjon 
Deltakerkommunene har individuelt ansvar for å gjøre tjenesten kjent overfor brukerne i 
deltakerkommunene og andre relevante instanser. 

Det tilligger vertskommunen å gi melding til fylkesmannen i Troms om opprettelsen av 
vertskommunesamarbeidet. 
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7 Kontor- og møterom i kommunene  
Begge kommunene har selvstendig ansvar for å holde kontor, kontorrekvisita og møterom.  
 

 

8 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

8.1 Uttreden av samarbeidet 
Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsing gjelder kommunelovens 
bestemmelser.  

8.2 Endring av avtalen 
Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i 
samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning av deltakerkommunenes 
kommunestyrer.  

8.3 Utvidelse 
Utvidelse av samarbeidet med flere deltakerkommuner krever godkjenning i 
deltakerkommunenes kommunestyrer. Vertskommunen forestår forhandlingene med 
eventuelle nye kommuner om betingelsene for inntreden i samarbeidet. 

8.4 Ikrafttredelse 
Avtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent avtalen.  

Avtalen trer i kraft  

 

Dyrøy kommune     Sørreisa kommune 

dd.md.20xx      dd.md.20.xx 

 

Tore Uthaug                  Stig Jonny Haugen 

Rådmann i Dyrøy kommune                Rådmann Sørreisa kommune 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 03.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Nord-Norges Eldrerådskonferansen 26.-27.mai Kirkenes 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 4/20 12.03.2020 

 

Vedlegg 
1 Invitasjon og Påmelding 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Kort sammendrag 

Se vedlegg for informasjon og påmelding.  
 
Påmeldingsfrist: 30.mars kl. 20. 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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SØR-VARANGER KOMMUNE 

_____________________________________________________________________________________ 
Sør-Varanger kommune Telefon: 78 97 74 00 Bankgiro:  4930 13 83281 www.svk.no  
Boks 406,   postmottak@sor-varanger.kommune.no   
9915 KIRKENES  

 
 

Nord-Norges eldrerådskonferanse arrangeres 26. – 27. mai i Kirkenes 

 

Etter vedtak på fjorårets konferanse inviteres eldrerådene i alle kommuner Nordland, Troms og 
Finnmark til å delta. Vi har håp om stor oppslutning og det er derfor viktig med tidlig påmelding for å 
sikre seg hotellrom, og ikke minst bestilling av flybilletter i god tid for den som skal fly.  

Tips: Det kan være både tidsbesparende og billigere å fly via Oslo fra f.eks. Bodø området. Både Sas 
og Norwegian flyr direkte Oslo - Kirkenes.  

 

Vi har valgt Scandic Kirkenes som konferansehotell. Hotellet ligger midt i byen og flybuss stopper like 
utafor hotellet. 

 

Det er viktig å merke seg at på konferansens første dag, planlegger vi registrering av deltaker fra kl 9 
og oppstart kl 10.  

Foreløpig kan vi ikke gi detaljert program, men kan røpe at tidligere ordfører i Bergen Trude 
Drevland, nå leder i Regjeringsoppnevnt utvalg "Råd for et aldersvennlig Norge" blir en av 
foredragsholderne. Videre vil pensjonistforbundet bidra med opplæring i hva den nye 
Kommuneloven har å si for Eldrerådets rolle og myndighet.  

Vi har invitert fra Regjeringshold, men venter på svar om Helseminister vil prioritere oss.  

Det vil og bli innlegg fra lokale fagfolk om tema som opptar oss i kommunene.  

 

Siden vi ligger her i Grenselandet jobber vi med å få faglig bidrag fra både Russland og Finland. Vi 
prøver og å få lagt inn en liten busstur til den Russiske grensen for den som vil få et glimt av vår 
vakre natur før kveldens festmiddag. Dette er enda usikkert, men vi vil om kort tid sende ut mer 
detaljert informasjon. Bookingnr og priser sendes ut om vel en uke. 

 

Vi håper dere setter av tid og ressurser til å delta og gjøre konferansen til en viktig arena for 
Eldrerådets betydning i Kommune-Norge.  

 

Kirkenes 28.01. 2020 
Med hilsen Sør-Varanger Eldreråd 
 
 
Karstein M. Kristiansen  
leder 
Mobil 404 18 644, E-post karstein.kristiansen@frelsesarmeen.no
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SØR-VARANGER KOMMUNE 

_____________________________________________________________________________________ 
Sør-Varanger kommune Telefon: 78 97 74 00 Bankgiro:  4930 13 83281 www.svk.no  
Boks 406,   postmottak@sor-varanger.kommune.no   
9915 KIRKENES  

 
 

Nord-Norges eldrerådskonferanse arrangeres 26. – 27. mai i Kirkenes 

 

Velkommen til Nordøst! 

Som tidligere opplyst, inviteres eldrerådene i alle kommuner og fylkene Nordland, Troms og 
Finnmark til å delta. Vi har håp om stor oppslutning og det er derfor viktig med tidlig påmelding for å 
sikre seg hotellrom, og ikke minst bestilling av flybilletter i god tid for den som skal fly.  

Tips: Det kan være både tidsbesparende og billigere å fly via Oslo fra f.eks. Bodøområdet. Både SAS 
og Norwegian flyr direkte Oslo – Kirkenes på to timer.  

Scandic Kirkenes er valgt som konferansehotell. Hotellet ligger midt i byen og flybuss stopper ved 
hotellet. 

Konferansens første dag starter med registereing av deltakere fra kl. 9 og velkommen kl. 10. 
Avslutning 2. dag senest kl 16.00.  

Det jobbbes med program, men kan røpe at tidligere ordfører i Bergen Trude Drevland, nå leder i 
Regjeringsoppnevnt utvalg "Råd for et aldersvennlig Norge" blir en av foredragsholderne. Videre vil 
Pensjonistforbundet bidra med opplæring i hva den nye Kommuneloven har å si for Eldrerådets rolle 
og myndighet, samt Velferdsteknologi.  

Fra Regjeringshold kommer Statssekretær Frøydis Høyem.  

Det vil og bli innlegg fra lokale fagfolk om tema som opptar oss alle.  

Ettersom vi ligger i Grenseland, jobber vi med å få faglig bidrag fra Russland og Finland.  

Mellom programmet og Festmiddagen 26., har vi lagt inn en busstur til den Russiske grensen for den 
som ønsker å få et glimt av vår mektige nabo og våre vakre naturomgivelser. 

Priser:  
Overnatting Scandic  Enkeltorm:  kr 1190,00      
   Dobeltrom:   kr 1290,00 
Dagpakke pr person/dag  kr   550,00 
Festmiddag 26.05.   kr   425,00 
Vi håper dere setter av tid og ressurser til å delta og gjøre konferansen til en viktig arena for 
Eldrerådets betydning i nord.  

 

Kirkenes 12.02. 2020. 
Med hilsen Sør-Varanger Eldreråd 
 

 
Karstein M. Kristiansen  
leder 
Mobil 404 18 644, E-post karstein.kristiansen@frelsesarmeen.no
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SØR-VARANGER KOMMUNE 

_____________________________________________________________________________________ 
Sør-Varanger kommune Telefon: 78 97 74 00 Bankgiro:  4930 13 83281 www.svk.no  
Boks 406,   postmottak@sor-varanger.kommune.no   
9915 KIRKENES  

 
 

 
 

Påmelding 
 

Nord-Norges Eldrerådskonferanse 
26. – 27. mai 2020, Scandic Kirkenes 

Bookingkode: 47045680 
 
 

Kommune / Organisasjon: Deltaker: 
Navn:  Navn: 
e-post: E-post: 
Fakturaadresse: Tlf: 

 
 
 
Ankomst: Avreise: Dagpakke 26.: Dagpakke 27.: Middag 26.: 
Dato Dato ☐ ☐ ☐ 

 
Sett kryss for ønsket alternativ: 
 
☐ Ja, jeg ønsker å bo på Scandic Kirkenes 
☐ Nei, jeg trenger ikke overnatting.  
Dobbeltrom Ønsker å dele rom med:  

 
☐ Ja, jeg ønsker å delta å busstur til Grense Jakobselv 
☐ Nei, Jeg ønsker ikke å delta på busstur.  

 
Vi ber om at hver kommune sender inn samlet påmelding for sine deltakere.  
Faktura fra hotellet sendes direkte til hver enkelt kommune. 
 
Om der blir for mange påmeldte, forbeholdes retten til å begrense antall fra hver kommune.  
Påmeldingsfrist: 30. mars kl 20. 
 
Påmeldingsskjema sendes til Sør-Varanger eldreråd ved leder: 
karstein.kristiansen@frelsesarmeen.no, kopi til meeting.north@scandichotels.com 
 
 
 
For Eldrerådet i Sør-Varanger 
 
 
Karstein M. Kristiansen 
Leder.  
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 03.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Eldrerådet i arbeid - kurs i Tromsø 13.mai 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 5/20 12.03.2020 

 

Vedlegg 
1 Eldrerådet i arbeid  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Kort sammendrag 

Se vedlegg for informasjon og påmelding. 
 
Påmeldingsfrist: 08.april. 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 

279



Fra: Britt-Elin Strandli (britt-elin.strandli@fagakademiet.no)
Sendt: 26.02.2020 09:20:07
Til: 
Kopi: 

Emne: Eldrerådet i arbeid, kurs i Alta, Tromsø og Bodø
Vedlegg: 
Å p e n t  k u r s  i  A l t a ,  T r o m s ø  o g  B o d ø  -  f l e r e  s t e d e r  p å  f o r e s p ø r s e l !

Vi ber vennligst om at denne e-posten videresendes til
eldrerådet i kommunen. På forhånd takk!

 

Eldrerådet i arbeid

Er du medlem, varamedlem eller sekretær i eldrerådet i kommunen, eller
fylkesrådet?

Dette kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre de

eldres medvirkning i lokalmiljøet. Det enkelte lokalsamfunn må hele tiden bevisstgjøres om

hva som må til for å ivareta de eldres rettigheter og velferd. Blant annet må det etableres

gode rutiner og forståelse av hvor viktig det er at eldrerådet både er tidlig aktivt og pådrivende

for å bidra til at de andre rådsorganene har eldrerådets syn med seg i sin behandling. 

Les mer ›

Eldrerådet i arbeid

Les mer og meld deg på kurs:

Alta 5. mai 

Tromsø 6. mai 

Bodø 7. mai

Med vennlig hilsen

Tom Erik Moe

Kompetanserådgiver

Fagakademiet

tom.erik.moe@fagakademiet.no
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+47 476 93 932

  

Fagakademiet, Torggata 12, 0130, Oslo, Norway Oslo 

Du mottar denne e-posten fordi du har bedt om å få informasjon fra Fagakademiet

Oppdater dine e-postinnstillinger for å velge hvilken type e-post du ønsker å motta
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Eldrerådet i arbeid 
Dette kurset er holdt for eldreråd over hele landet de siste 
valgperioder med svært gode tilbakemeldinger fra mange hundre 
deltakere. Kurset er utviklet av Fagakademiet med endringer som 
følge av ny kommunelov.  

Formål 
Kurset skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om eldrerådets viktige rolle for å sikre 
de eldres medvirkning i lokalmiljøet. Det enkelte lokalsamfunn må hele tiden 
bevisstgjøres om hva som må til for å ivareta de eldres rettigheter og velferd. Blant 
annet må det etableres gode rutiner og forståelse av hvor viktig det er at eldrerådet 
både er tidlig aktivt og pådrivende for å bidra til at de andre rådsorganene har 
eldrerådets syn med seg i sin behandling.  

Målgruppe 
Medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale eldreråd og Fylkesrådet.  

Innhold 

Forankring 

• Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5 - 12 
Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom. Fra egen særlov til del av 
kommuneloven. 

Gjennomgang av eldrerådets praktiske arbeid 

• Eldrerådets formål og utfordringer 
• Sekretariat - eldrerådets økonomi 
• Om offentlig forvaltning 
• Eldrerådet i arbeid 
• Rådsmedlemmenes rettigheter og plikter 

Områder med konsekvenser for arbeidet i eldrerådet 

• Andre måter å organisere kommunale oppgaver 
• Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner 

  

Gjennomføring 
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Veksling mellom forelesning, erfaringsutveksling og diskusjon. Deltakerne får også 
utdelt presentasjon av lærestoffet for kursdagene, samt annet aktuelt materiell til 
nytte for arbeidet i eldrerådet.  
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3.3.2020 Eldrerådet i arbeid

https://www.fagakademiet.no/alle-kurs/EldreraadetIArbeid/43ddedad-2d42-4b53-8fc3-461cf9f328ff?utm_campaign=Administrasjon%2C ledelse o… 1/1

Eldrerådet i arbeid
Dette kurset er holdt for eldreråd over hele landet de siste valgperioder med svært gode tilbakemeldinger fra mange
hundre deltakere. Kurset er utviklet av Fagakademiet med endringer som følge av ny kommunelov. 

Målgruppe
Medlemmer, varamedlemmer og sekretærer i kommunale eldreråd og Fylkesrådet. 

Innhold
Ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5 - 12

Les mer på https://www.fagakademiet.no

Pris:
2 500,-

Når:
13.05.2020 : kl 10.00 - 16.00

Varighet:
1 dag

Hvor:
Tromsø

Thon Polar hotell Grønnegata 45

9008 Tromsø
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/203 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 30.10.2018 

 

 
 

Saksframlegg 
 

Generasjonsarbeid i Dyrøy kommune 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 16/18 06.11.2018 
Eldrerådet 6/20 12.03.2020 

 

 

Saksopplysninger 
Generasjonskonferansen har som mål å samle unge og eldre til en felles konferanse med 
samtaler, inspirasjon og erfaringsdeling.  
 
Etter årets konferanse ønsker fylkeseldrerådet å invitere seg selv til dialogmøte i Deres 
kommune.  
 
Det er helt opp til dere hvem dere ønsker skal delta på møtet, som for eksempel ungdomsrådet, 
ordfører, politisk ledelse, osv.  
 
Fokuset vil være generasjonsarbeidet, men det er å mulig og ta opp andre temaer som berører det 
lokale eldrerådet.  
 
Målet med møtet er gjensidig motivasjon og lære av hverandre når det kommer til 
eldrerådsarbeid. 
 
Agenda for dialogmøtet: 

 Gjennomgang av «eldrerådslova» 
 Kommunene sitt ansvar mot eldrerådene 
 Generasjonsarbeidet: gjennomgang av resultatet fra generasjonskonferansen (vedlagt) 
 Hvilke tiltak gjøres eller kan gjøres i deres kommune når det kommer til å skape 

relasjoner på tvers av generasjoner? 
 Andre aktuelle lokale temaer eldrerådene ønsker å diskutere/samtale om? 
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Administrasjonens vurdering 
I et lokalt og regionalt perspektiv der utfordringer i den demografiske utviklingen kommer til å 
øke, er det viktig å stimulere til generasjonsarbeid.  
 
I den sammenheng er det ønskelig å legge til rette for arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling.  
 
Ved å starte på nivå med ungdomsråd og eldreråd, skapes det et utgangspunkt for å utvikle et 
samarbeid som kan bli givende for alle.  
 
DUR og DER er to aktører som bør kobles sammen.  
 
Ved at begge disse rådene kommer sammen og inviterer fylkeseldrerådet til et møte kan det 
fremkomme gode ideer og strategier for et videre samarbeid. 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 Eldrerådet inviterer ungdomsrådet til å delta i generasjonsarbeidet i Dyrøy kommune. 
 I forbindelse med fellesmøtet DUR & DER 15.november:  

Oppfordres det til å diskutere hvilke andre aktuelle temaer som bør tas opp med 
fylkeseldrerådet. 

 

Utvalgsleders innstilling: 
 
 
 
Generasjonsarbeid i Dyrøy kommune 
 
Behandling i Eldrerådet – 06.11.2018:  
 
 
 
Som rådmannens forslag til vedtak. Enst. vedtatt. 
Omforent nytt pkt. Enst. vedtatt. 

 Leder for DUR & DER, leder møte 15.november. 
 
 
Vedtak i Eldrerådet  – 06.11.2018  
 
 

 Eldrerådet inviterer ungdomsrådet til å delta i generasjonsarbeidet i Dyrøy kommune. 
 I forbindelse med fellesmøtet DUR & DER 15.november:  
Oppfordres det til å diskutere hvilke andre aktuelle temaer som bør tas opp med fylkeseldrerådet. 

 Leder for DUR & DER, leder møte 15.november. 
 
 
 

  
  
William Melbye Tore Uthaug 
utvalgsleder rådmann 
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Fra: Line Samuelsen (line.samuelsen@tromsfylke.no)
Sendt: 12.10.2018 12:42:08
Til: Tromsø kommune; 'kathrine@skjervoy.kommune.no'; astrid.hudo@karlsoy.kommune.no;
unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no; 'lisbeth.berg@nordreisa.kommune.no'; ina.engvoll@kafjord.kommune.no;
Lillian Larsen; 'lena.nilsen@storfjord.kommune.no'; Mette Toftaker; 'susanne.knoph@malselv.kommune.no';
'Maria.Simonsen@lenvik.kommune.no'; 'annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no'; Torsken kommune;
'linda.andreassen@tranoy.kommune.no'; Kine Svendsen; 'grethe.kleppe@salangen.kommune.no'; 'gun-
britt.bjerkeli@lavangen.kommune.no'; Hege Olsen Richardsen; Tonje Sneve Vesterhus;
'may.unni.olsen@harstad.kommune.no'; 'gel@skanland.kommune.no'; 'marit.blekastad@kvafjord.kommune.no';
wenche.hakonsen@berg.kommune.no; Ibestad kommune
Kopi: haherl@online.no; 'oddny Aleksandersen'; mklevstad@live.no; 'noanilse'; kitty.karlsen@icloud.com;
'knukarp@online.no'; 'reidar.breivik@gmail.com'; 'ha-haug4@online.no'; hansidatter@gmail.com;
anngrer@online.no; peri.kl43@hotmail.com; Jan Moan; sve-west@online.no; oddmund.brundtland@gmail.com;
Magnor Olsen (magnor.olsen@gmail.com); aksel@fallsen.no; 'h.emil.h@hotmail.com'; 'will-olm1@hotmail.com';
Astrid W Rydland; Agnar Kvernmo; erh-h@online.no; 'iva-oes@online.no'; Jarle Solheim
(gambogjoas@outlook.com)

Emne: Dialogmøte og generasjonsarbeid
Vedlegg: Referat fra gruppearbeid under generasjonskonferansen.pdf
Videreformidles til eldrerådet i deres kommen!
 
Hei dere!
 
Viser til eldre‐ og generasjonskonferansen i Harstad i september. Tusen takk til alle som deltok, 19 av 24
kommuner – supert! Og vi hadde deltakerrekord på 56 deltakere!
 
Det var ikke like mange medlemmer fra ungdomsrådene på konferansen, og en av grunnene er at ikke alle
ungdomsrådene er oppe og går enda. De velges for et år i gangen og det skjer på høsten. En annen grunn kan være
økonomi.
 
Generasjonskonferansen har som mål å samle unge og eldre til en felles konferanse med samtaler, inspirasjon og
erfaringsdeling. Etter årets konferansen ønsker fylkeseldrerådets å invitere seg selv til dialogmøte i Deres
kommune. Det er helt opp til dere hvem dere ønsker skal delta på møtet, som for eksempel ungdomsrådet,
ordfører, politisk ledelse, osv. Fokuset vil være generasjonsarbeidet, men det er å mulig å ta opp andre temaer
som berører det lokale eldrerådet. Målet med møtet er gjensidig motivasjon og lære av hverandre når det
kommer til eldrerådsarbeid.
 
De av dere som ønsker besøk av fylkeseldrerådet kan kontakte undertegnede J Vi har allerede mottatt flere
forespørsler, og starter med Ibestad 18. oktober.
 
Agenda for dialogmøtet

‐          Gjennomgang av «eldrerådslova» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991‐11‐08‐76
‐          Kommunene sitt ansvar mot eldrerådene
‐          Generasjonsarbeidet: gjennomgang av resultatet fra generasjonskonferansen(vedlagt)
‐          Hvilke tiltak gjøres eller kan gjøres i deres kommune når det kommer til å skape relasjoner på tvers av

generasjoner?
‐          Andre aktuelle lokale temaet eldrerådene ønsker å diskutere/samtale om?

 
Lykke til med generasjonsarbeidet i deres kommune!
 
Riktig god helg J
 
Vennlig hilsen

Line Samuelsen
Fylkesordførers sekretær
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Fra: Dyrøy kommune postmottak (postmottak@dyroy.kommune.no)
Sendt: 19.08.2019 12:40:43
Til: 'Line Samuelsen'
Kopi: Kine Svendsen

Emne: SV: SV: Dialogmøte og generasjonsarbeid
Vedlegg: 
Hei.
 
Slik det er nå ser vi nødt til å avlyse møte med dere torsdag 22.august 2019.
Dette på grunn av stort forfall av leder, nestleder og faste medlemmer av Dyrøy eldreråd.
 
Eldrerådet ønsker nytt møte med Dem når det nye eldrerådet er på plass enten før eller etter jul 2019.
 
Håper dere har noen datoer som passer for dere.
 
 
Med hilsen
 
Kine Svendsen
Servicetorget Dyrøy kommune
kine.svendsen@dyroy.kommune.no
922 05 578
 
 
 

Fra: Line Samuelsen <line.samuelsen@tromsfylke.no> 
Sendt: onsdag 14. august 2019 10:38
Til: Kine Svendsen <Kine.Svendsen@dyroy.kommune.no>
Emne: SV: SV: Dialogmøte og generasjonsarbeid
 
Hei Kine.
 
De som deltar på møtet er leder, nestleder og sekretær. Vi kjører fra Tromsø ca kl 0700, slik at vi rekker møtestart
kl 1000.
 
Vi regner med at dere leder møtet med egen agenda, eller bruker vårt forslag:
 
‐          Gjennomgang av «eldrerådslova» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991‐11‐08‐76  
‐          Kommunene sitt ansvar mot eldrerådene
‐          Generasjonsarbeidet: gjennomgang av resultatet fra generasjonskonferansen
‐          Hvilke tiltak gjøres eller kan gjøres i deres kommune når det kommer til å skape relasjoner på tvers av
generasjoner?
‐          Andre aktuelle lokale temaet eldrerådene ønsker å diskutere/samtale om?
 
Hvem vil delta på møtet fra dere/Dyrøy?
 
Vennlig hilsen

Line Samuelsen
Fylkesordførers sekretær
DU Sekretariat 
Troms fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 11
Mobil: +47 975 78 738
www.tromsfylke.no
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Fra: Kine Svendsen <Kine.Svendsen@dyroy.kommune.no> 
Sendt: onsdag 14. august 2019 10:25
Til: Line Samuelsen <line.samuelsen@tromsfylke.no>
Emne: SV: SV: Dialogmøte og generasjonsarbeid
 
Hei. 
 
Har du noe program for dialogmøte og generasjonsarbeid med Dyrøy eldreråd?
 
Er dere mange som kommer?
Hvordan kommer dere hit med bil/båt?
 
Håper på snarlig tilbakemelding.
 
 
Med hilsen Kine Svendsen, sekretær.

Fra: Kine Svendsen
Sendt: mandag 3. juni 2019 10.07.42
Til: Line Samuelsen
Emne: SV: SV: Dialogmøte og generasjonsarbeid
 
Hei. Sender over endelig vedtak fra Dyrøy eldreråd, se vedlegg.
 
Med hilsen Kine Svendsen

Fra: Kine Svendsen
Sendt: mandag 27. mai 2019 14.24.52
Til: Line Samuelsen
Emne: SV: SV: Dialogmøte og generasjonsarbeid
 
Hei.
 
Da reserver vi torsdag 22.august. J
 
Med hilsen Kine Svendsen
 

Fra: Line Samuelsen <line.samuelsen@tromsfylke.no>
Sendt: mandag 27. mai 2019 13.23.15
Til: Kine Svendsen
Emne: SV: SV: Dialogmøte og generasjonsarbeid
 
Hei igjen Kine.
 
Vi har forslag på  to datoer:

‐          13. juni
‐          22. august

 
Fint om jeg får tilbakemelding fra deg på onsdag om hvilken dato det blir. Evt om rådet har en annen dato som
passer bedre J Hører fra deg.
 
Vennlig hilsen
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Line Samuelsen
Fylkesordførers sekretær
DU Sekretariat 
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Telefon: +47 77 78 80 11
Mobil: +47 975 78 738
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Fra: Kine Svendsen <Kine.Svendsen@dyroy.kommune.no> 
Sendt: onsdag 22. mai 2019 10:41
Til: Line Samuelsen <line.samuelsen@tromsfylke.no>
Emne: SV: SV: Dialogmøte og generasjonsarbeid
 
Nei, eldrerådet har ingen spesiell dato. 
 
Tenker dere kan komme med forslag for hvilke dager som passer for dere.
Slik at jeg kan ta det med på møte med rådet 29.mai.
 
Mvh Kine Svendsen

Fra: Line Samuelsen <line.samuelsen@tromsfylke.no>
Sendt: onsdag 22. mai 2019 09.43.01
Til: Kine Svendsen
Emne: Re: SV: Dialogmøte og generasjonsarbeid
 
Hei Kine.

Så hyggelig å høre at Dyrøy eldreråd ønsker besøk av fylkeseldrerådet.

Har dere tenkt på en spesiell dato?

Mvh
Line Samuelsen
Tlf 97578738

Sendt fra min iPhone x

22. mai 2019 kl. 09:32 skrev Kine Svendsen <Kine.Svendsen@dyroy.kommune.no<mailto:Kine.Svendsen@dyroy.kommune.no>>:

Hei.

Dyrøy eldreråd ønsker besøk av fylkeseldrerådet.

Med hilsen Kine Svendsen, sekretær for Dyrøy eldreråd.

________________________________
Fra: Line Samuelsen <line.samuelsen@tromsfylke.no<mailto:line.samuelsen@tromsfylke.no>>
Sendt: fredag 12. oktober 2018 12.42.08
Til: Tromsø kommune; 'kathrine@skjervoy.kommune.no<mailto:kathrine@skjervoy.kommune.no>';
astrid.hudo@karlsoy.kommune.no<mailto:astrid.hudo@karlsoy.kommune.no>;
unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no<mailto:unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no>;
'lisbeth.berg@nordreisa.kommune.no<mailto:lisbeth.berg@nordreisa.kommune.no>';
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ina.engvoll@kafjord.kommune.no<mailto:ina.engvoll@kafjord.kommune.no>; Lillian Larsen;
'lena.nilsen@storfjord.kommune.no<mailto:lena.nilsen@storfjord.kommune.no>'; Mette Toftaker;
'susanne.knoph@malselv.kommune.no<mailto:susanne.knoph@malselv.kommune.no>';
'Maria.Simonsen@lenvik.kommune.no<mailto:Maria.Simonsen@lenvik.kommune.no>';
'annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no<mailto:annkristin.evenstad@sorreisa.kommune.no>'; Torsken kommune;
'linda.andreassen@tranoy.kommune.no<mailto:linda.andreassen@tranoy.kommune.no>'; Kine Svendsen;
'grethe.kleppe@salangen.kommune.no<mailto:grethe.kleppe@salangen.kommune.no>'; 'gun-
britt.bjerkeli@lavangen.kommune.no<mailto:gun-britt.bjerkeli@lavangen.kommune.no>'; Hege Olsen Richardsen; Tonje Sneve
Vesterhus; 'may.unni.olsen@harstad.kommune.no<mailto:may.unni.olsen@harstad.kommune.no>';
'gel@skanland.kommune.no<mailto:gel@skanland.kommune.no>';
'marit.blekastad@kvafjord.kommune.no<mailto:marit.blekastad@kvafjord.kommune.no>';
wenche.hakonsen@berg.kommune.no<mailto:wenche.hakonsen@berg.kommune.no>; Ibestad kommune
Kopi: haherl@online.no<mailto:haherl@online.no>; 'oddny Aleksandersen'; mklevstad@live.no<mailto:mklevstad@live.no>;
'noanilse'; kitty.karlsen@icloud.com<mailto:kitty.karlsen@icloud.com>; 'knukarp@online.no<mailto:knukarp@online.no>';
'reidar.breivik@gmail.com<mailto:reidar.breivik@gmail.com>'; 'ha-haug4@online.no<mailto:ha-haug4@online.no>';
hansidatter@gmail.com<mailto:hansidatter@gmail.com>; anngrer@online.no<mailto:anngrer@online.no>;
peri.kl43@hotmail.com<mailto:peri.kl43@hotmail.com>; Jan Moan; sve-west@online.no<mailto:sve-west@online.no>;
oddmund.brundtland@gmail.com<mailto:oddmund.brundtland@gmail.com>; Magnor Olsen
(magnor.olsen@gmail.com<mailto:magnor.olsen@gmail.com>); aksel@fallsen.no<mailto:aksel@fallsen.no>;
'h.emil.h@hotmail.com<mailto:h.emil.h@hotmail.com>'; 'will-olm1@hotmail.com<mailto:will-olm1@hotmail.com>'; Astrid W Rydland;
Agnar Kvernmo; erh-h@online.no<mailto:erh-h@online.no>; 'iva-oes@online.no<mailto:iva-oes@online.no>'; Jarle Solheim
(gambogjoas@outlook.com<mailto:gambogjoas@outlook.com>)
Emne: Dialogmøte og generasjonsarbeid

Videreformidles til eldrerådet i deres kommen!

Hei dere!

Viser til eldre- og generasjonskonferansen i Harstad i september. Tusen takk til alle som deltok, 19 av 24 kommuner – supert! Og vi
hadde deltakerrekord på 56 deltakere!

Det var ikke like mange medlemmer fra ungdomsrådene på konferansen, og en av grunnene er at ikke alle ungdomsrådene er oppe og
går enda. De velges for et år i gangen og det skjer på høsten. En annen grunn kan være økonomi.

Generasjonskonferansen har som mål å samle unge og eldre til en felles konferanse med samtaler, inspirasjon og erfaringsdeling. Etter
årets konferansen ønsker fylkeseldrerådets å invitere seg selv til dialogmøte i Deres kommune. Det er helt opp til dere hvem dere
ønsker skal delta på møtet, som for eksempel ungdomsrådet, ordfører, politisk ledelse, osv. Fokuset vil være generasjonsarbeidet, men
det er å mulig å ta opp andre temaer som berører det lokale eldrerådet. Målet med møtet er gjensidig motivasjon og lære av hverandre
når det kommer til eldrerådsarbeid.

De av dere som ønsker besøk av fylkeseldrerådet kan kontakte undertegnede ☺ Vi har allerede mottatt flere forespørsler, og starter
med Ibestad 18. oktober.

Agenda for dialogmøtet

-          Gjennomgang av «eldrerådslova» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-11-08-76

-          Kommunene sitt ansvar mot eldrerådene

-          Generasjonsarbeidet: gjennomgang av resultatet fra generasjonskonferansen(vedlagt)

-          Hvilke tiltak gjøres eller kan gjøres i deres kommune når det kommer til å skape relasjoner på tvers av generasjoner?

-          Andre aktuelle lokale temaet eldrerådene ønsker å diskutere/samtale om?

Lykke til med generasjonsarbeidet i deres kommune!

Riktig god helg ☺

Vennlig hilsen

Line Samuelsen
Fylkesordførers sekretær
DU Sekretariat
Troms fylkeskommune
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 03.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Arbeidsgruppe - Leve Hele Livet 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 7/20 12.03.2020 
   

 

Vedlegg 
1 Meld. st. 15 2017-2018 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre 
2 Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET 
3 Invitasjon til fellesmøte mellom Dyrøy pensjonistforening og Dyrøy eldreråd 
4 Melding om vedtak: pkt. 3 Arbeidsgruppe med tema Leve Hele Livet 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Kort sammendrag 

Se vedlegg for informasjon. 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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Til eldrerådet i din kommune  
 
 
        Januar 2019 
 
Meld. St. 15 (2017 – 2018) «Leve hele livet» - En kvalitetsreform for eldre 
 
Regjeringen la «Leve hele livet» den 4. mai 2018. www.levehelelivet.no 
Reformen skal bidra til: 
 at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp 

når de har behov for det 
 At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 
 At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb 
 
Målgruppen er hjemmeboende eldre 65 + og eldre som bor på institusjon.  
Denne målgruppe har ulike forutsetninger og stor variasjon over behov og ønsker. 
 
«Noe av det viktigste kommunene kan starte med er forebyggende hjemmebesøk. Skal vi ivareta de 
eldre innbyggere på en god måte, må vi vite mer om situasjonen deres og hva som er viktig for dem. 
Hjemmebesøk gir en unik mulighet til se den enkelte, ikke minst de som ikke er i kontakt med helse- 
og omsorgstjenesten til vanlig, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.» 
 
 «Leve hele livet har fem innsatsområder: 
1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenesten 
 
På hver av innsatsområdene legger reformen «Leve hele livet» fram 5 utfordringer og forslag 
til løsninger som alle viser til lokale eksempler.  
«Leve hele livet» bygger på en rekke tiltak som er prøvd ut i en eller flere kommuner over 
hele landet. Innspillene har kommet fram på dialogmøtene fra blant annet ansatte, eldre, 
pårørende, frivillige, forskere og ledere. 
 
I meldingen er det lagt fram en tidsplan for gjennomføring av reformen:  
Fase 1 Forberedelse og oppstart skal foregå gjennom hele  (2019. 
Fase 2 Karlegging og planlegging     (2019-2020). 
Fase 3 Implementering og gjennomføring    (2021-2023). 
Fase 4 Evaluering og forbedring      (2021-2023). 
Reformperioden starter i 2019 og varer fram til 2023.  
Det er fase 1 og 2 som er relevante for aktivitetsplanen for  2019. 
 
Forberedelse og oppstartsåret for Leve hele livet starter i 2019. 
Kvalitetsreformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen i 2019. 
Kommunene og fylkeskommunen må kartlegge egne behov og utfordringer når det gjelder 
innsatsområdene for «Leve hele livet». Derfor er 2019 et viktig år når det gjelder å involvere 
brukerne selv og deres pårørende. 
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Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og vi ønsker derfor at 
eldrerådet tar oss med på råd. Vi oppfordrer derfor eldrerådet   ta kontakt med 
Pensjonistforbundets lokalforening og lage en arbeidsgruppe med tema Leve hele livet, slik 
at intensjonen i reformen følges opp. Kommunen kan ha mange utfordringer og da gjelder 
det at brukerne kan være med å gi innspill til hva som er viktigst for oss og evt. foreslå 
løsninger/tiltak.  
 
Mål 
Å påvirke prosessene som skal gjennomføres i kommuner og fylkeskommuner slik at 
resultatet blir bedre livskvalitet for alle eldre. 
 
Forslag til aktiviteter (sidetallene refererer seg til «Leve hele livet» 
 Gjøre seg kjent med reformen, særlig om tidsplan og virkemidler for gjennomføring (s. 

168-73). Komme seg med på de opplæringsarenaene som skal etableres lokalt av 
fylkesmennene m.fl. 

 Følge med på om reformen settes på dagsorden i kommunen, fylkeskommunen og i 
allmennheten. På s. 169-70 i st. meld. er det beskrevet hvordan regjeringen planlegger at 
det skal foregå. Si fra i relevante fora dersom dette ikke skjer (eldreråd, lokalaviser osv.). 

 Følge med på om kommunene tar stilling til løsningene i reformen og hvordan de vil 
utforme og gjennomføre dem lokalt. Det er forutsatt at kommunene tar stilling til dette 
gjennom politiske vedtak. 

 Påvirke hvilke løsninger som velges lokalt.                                                       NB! Det 
er viktig at pensjonistforeningen kommer tidlig inn i prosessen gjennom   f. eks eldreråd. 
Når saken legges fram for kommunestyret vil det ofte være for 
seint. Det er viktig å være oppmerksom på om kommunene bare velger de billigste 
løsningene og ikke de som dekker best de eldre behov. Hva er viktigst at kommuner 
dekker i din kommune? 

 Hver av de 5 innsatsområdene kan være tema på pensjonistforeningens møter i 
2019. Det kan legges opp til en dialog etter foredragene på foreningsmøtene 

 
Det er satt av 48 millioner i Statsbudsjettet for 2019 for å gi kommunene støtte til å planlegge 
og komme i gang med reformen. Kommuner som tar i bruk løsninger fra Leve hele livet vil bli 
prioritert i statlige støtteordninger. 
  
Det er viktig at vi lærer av de gode eksemplene og samarbeider med relevante aktører i 
kommunene. 
 
Lykke til med reformen «Leve hele livet»! 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

 
 

 
 

Harald Olimb Norman 
Generalsekretær 

 
Anne Hanshus 

Seniorrådgiver helse 
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1

Dyrøy kommune postmottak

Fra: Tone Bye <Tone.Bye@pensjonistforbundet.no>
Sendt: fredag 25. januar 2019 08:50
Til: sentralpost@ostfoldfk.no; postmottak@halden.kommune.no; 

post@moss.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com; 
postmottak@fredrikstad.kommune.no; postmottak@hvaler.kommune.no; 
post@aremark.kommune.no; postmottak@romskog.kommune.no; 
postmottak@trogstad.kommune.no; post@spydeberg.kommune.no; 
postmottak@askim.kommune.no; postmottak@eidsberg.kommune.no; 
postmottak@skiptvet.kommune.no; postmottak@skiptvet.kommune.no; 
postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rade.kommune.no; 
postmottak@rygge.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; 
post@hobol.kommune.no; postmottak@akershus-fk.no; 
post@vestby.kommune.no; Akershus, Ski, Nessim Ghouas 
(kommunikasjonssjef og redaktør); post@as.kommune.no; 
postmottak@frogn.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; Akershus, 
Oppegård (mangler rådmann); post@baerum.kommune.no; 
post@asker.kommune.no; postmottak@aurskog-holand.kommune.no; 
postmottak@sorum.kommune.no; postmottak@fet.kommune.no; 
postmottak@ralingen.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; 
postmottak@lorenskog.kommune.no; 
skedsmo.kommune@skedsmo.kommune.no; 
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@gjerdrum.kommune.no; 
postmottak@ullensaker.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; 
post@eidsvoll.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; 
postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; 
postmottak@hedmark.org; postmottak@kongsvinger.kommune.no; 
postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; 
post@loten.kommune.no; post@stange.kommune.no; postmottak@nord-
odal.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no; 
postmottak@eidskog.kommune.no; post@grue.kommune.no; 
post@asnes.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no; 
postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no; 
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@stor-elvdal.kommune.no; 
postmottak@rendalen.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no; 
Hedmark, Tolga, Ellen Vibeke Nygjelten (nettredaktør); 
postmottak@tynset.kommune.no; postmottak@alvdal.kommune.no; 
postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@os.kommune.no; 
postmottak@oppland.org; postmottak@lillehammer.kommune.no; 
postmottak@gjovik.kommune.no; postmottak@dovre.kommune.no; 
postmottak@lesja.kommune.no; post@skjaak.kommune.no; 
post@lom.kommune.no; postmottak@vaga.kommune.no; post@nord-
fron.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@sor-
fron.kommune.no; post@ringebu.kommune.no; 
postmottak@oyer.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no; 
postmottak@ostre-toten.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no; 
postmottak@jevnaker.kommune.no; post@lunner.kommune.no; 
postmottak@gran.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; 
postmottak@nordre-land.kommune.no; postmottak@sor-
aurdal.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; nak@nord-
aurdal.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@oystre-
slidre.kommune.no; post@vang.kommune.no; postmottak@bfk.no; 
kommunepost@drmk.no; postmottak@kongsberg.kommune.no; 
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@hole.kommune.no; 
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no; 
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Til: Finnmark, Berlevåg (mangler rådmann); postmottak@tana.kommune.no; 
postmottak@nesseby.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; 
postmottak@sor-varanger.kommune.no; postmottak@lokalstyre.no

Emne: Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET
Vedlegg: Brev til eldrerådene LEVE HELE LIVET.doc

Kategorier: Arkiv mislykkes

Til eldrerådet i din kommune 
 
Regjeringen la «Leve hele livet» den 4. mai 2018. www.levehelelivet.no 
Reformen skal bidra til: 
 at eldre kan mestre livet lengre, oppleve god kvalitet og ha trygghet for at de får god hjelp når de har 

behov for det 
 At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt 
 At ansatte opplever at de kan bruke sin kompetanse i tjenesten og gjøre en god jobb 
 
«Leve hele livet har fem innsatsområder: 
1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenesten 
 
Kvalitetsreformen skal settes på dagsorden i både kommunene og fylkeskommunen i 2019. Kommunene 
og fylkeskommunen må kartlegge egne behov og utfordringer når det gjelder innsatsområdene for «Leve 
hele livet». Derfor er 2019 et viktig år når det gjelder å involvere brukerne selv og deres pårørende. 
Pensjonistforbundet er den største pensjonistorganisasjonen i landet og vi ønsker derfor at eldrerådet tar 
oss med på råd. Vi oppfordrer derfor eldrerådet   ta kontakt med Pensjonistforbundets lokalforening og lage 
en arbeidsgruppe med tema Leve hele livet, slik at intensjonen i reformen følges opp.  
 
 
Lykke til med arbeidet  med reformen «Leve hele livet» 
 
Mvh Pensjonistforbundet ved Tone Bye  
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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 

 

 
 Dyrøy Pensjonistforening 

 
   
 
 

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

 
2018/203 
Kine Svendsen 
92205578 
033 
 
21.05.2019 

 
 

Invitasjon til fellesmøte mellom Dyrøy pensjonistforening og Dyrøy eldreråd 

 
Dyrøy eldreråd ønsker å invitere til felles møte i forbindelse med reformen «Leve hele livet». 
 
Rådet ønsker at pensjonistforeninga kommer med forslag til møte dato og tid. 
 
Eldrerådet er fleksibel og kan møte på dagtid (kommunehuset) eller kveldstid (aktivitetshuset). 
 
Tilbakemelding innen 31.mai 2019 pr. epost:  postmottak@dyroy.kommune.no 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Bjørg Dahl Brøstadveien 34 9311 Brøstadbotn 

 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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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 

15:39:18

Styret i Dyrøy Pensjonistforening 
 
   
 
 

 

 
Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2018/203-87 Kine Svendsen 03.06.2019 

 

Melding om vedtak: pkt. 3 Arbeidsgruppe med tema Leve Hele Livet 

 
Eldrerådet i Dyrøy behandlet i møtet 29.05.19, sak PS 12/19 Eventuelt. 
Følgende ble fattet: 
 
Vedtak i Eldrerådet – 29.05.2019  
 

 Arbeidsgruppe med tema Leve Hele Livet med Dyrøy Eldreråd og Dyrøy 
Pensjonistforeninga 

o Klokken: 10:00 
o Sted: Kommunehuset/Aktivitetshuset 
o Dato: 16.september 2019 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kine Svendsen 
Sekretær 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur

301



 

Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 04.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Planlegging av bygging av eldresenter. 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 8/20 12.03.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Kort sammendrag 

Viser til håndbok vedrørende aldersvennlig samfunn. 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 04.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Brosjyre med informasjon om Dyrøy Eldreråd til husstandene i Dyrøy. 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 9/20 12.03.2020 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Kort sammendrag 

 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 04.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Eldrerådet møter i kommunestyret 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 10/20 12.03.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Kort sammendrag 

 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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Dyrøy kommune 
       Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2020/13 

Saksbehandler: Kine Svendsen 

Dato: 03.03.2020 

 

 

Saksframlegg 

Eventuelt 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Eldrerådet 11/20 12.03.2020 

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Kort sammendrag 

 

Saksopplysninger 

 

Administrasjonens vurdering 
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