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Årsmelding 2016 

Nordland 

Pasient- og brukerombudet i Nordland 

Tlf: 75566670 

Epostadresse. Nordland@pasientogbrukerombudet.no 

Besøksadresse: Statens hus, Molovn. 12, Bodø. 

Postadresse: Statens hus, 8002 Bodø. 

Hjemmeside: www.pasientogbrukerombudet.no 
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Forord  

 
Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov om pasient- og 
brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 kapittel 8.   
 
Pasient- og brukerombudene i Norge er viktige mottakere og formidlere av 
pasient- og brukeropplevelser. De fleste henvendelsene til ombudene kommer 
som følge av at feil er begått, rettigheter ikke er innfridd eller forventninger ikke 
er oppfylt.  
Ombudet skal være: 
• en viktig leverandør av pasienterfaringer 
• en ubyråkratisk og effektiv ordning 
• en tilgjengelig ordning 
• kort tid fra henvendelse til handling når det kreves 
• lavterskel-løsning 
• tilbyr god og tverrfaglig kompetanse innen vårt virkeområde 
• en «klok, kritisk og konstruktiv» aktør 

ser alltid etter gode løsninger 
Vi ser at dialog mellom partene kan gi et bedre resultat enn formell 
klagebehandling som kan bli langvarig. Dette kan også avlaste 
klageorganene, men noen saker er så alvorlige at det bør behandles av 
fylkesmannen eller det bør rådes til å søke økonomisk kompensasjon ved 
Norsk Pasientskadeerstatning(NPE). 
 
De som kontakter pasient- og brukerombudet er i hovedsak pasienter, brukere 
og pårørende som har noe å utsette på behandlingen de har fått. Samtidig vet 
vi at det gjøres mye godt arbeid i helse- og omsorgssektoren. Dette er et 
perspektiv vi ikke må miste. Hver dag legger helsepersonell ned stor innsats 
og utgjør en forskjell for enkeltmennesker. Allikevel skjer det uheldige 
hendelser som fører til betydelige følelsesmessige belastninger for 
helsepersonell. Dette omtales ofte som «The Second victim» (det andre 
offeret)og erfaringsmessig er dette «tunge bører» for den enkelte av 
helsepersonellet. Det er derfor viktig at helsepersonell som har opplevd 
uheldige hendelser får nødvendig støtte og oppfølging fra ledelse og 
kollegaer.  
Det er grunnleggende viktig at det er en åpenhetskultur i helse- og 
omsorgssektoren som skaper trygghet både for pasienter og helsepersonell at 
uheldige hendelser blir formidlet til pasienter og pårørende og at 
helsepersonell blir godt ivaretatt og respektert når uhellet er ute. 

 
Spørsmål om årsmeldingen kan stilles til Pasient- og brukerombudet i 
Nordland. e-post: nordland@pasientogbrukerombudet.no eller på tlf:75566670  
 
Bodø den 6.mars 2017 
 
Inger-Marie Sommerset  
Pasient- og brukerombud i Nordland  
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Innledning 

 

Pasient- og brukerombudets virksomhet er hjemlet i lov av 2. juli 1999 om 
pasient og brukerrettigheter, kapittel 8. Ombudet skal arbeide for å ivareta 
pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og 
for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.  
 

Vi opplever at befolkningen blir mer bevisst på sine rettigheter, både som 
pasient og pårørende, men gjennom møter med brukerorganisasjonene får vi 
fortsatt tilbakemeldinger om at det er mange brukere/ innbyggere som ikke er 
kjent med sine rettigheter innen helse- og omsorgstjenester. Vi ser det derfor 
som vesentlig at ombudet sørger for utstrakt reisevirksomhet ut til de ulike 
lokalsamfunn i vårt langstrakte fylke for å bidra med informasjon om pasient- 
og brukerrettigheter. 
 
Pasient- og brukerombudene er administrativt knyttet til Helsedirektoratet, som 
har det formelle arbeidsgiveransvaret for ansatte i ombudsordningen. 
Ombudet utøver sitt faglige virke selvstendig og uavhengig. 
 
I 2016 har Pasient- og brukerombudet i Nordland mottatt 665 henvendelser.  
Omfanget på henvendelsene er variert, fra noen som ønsker hjelp til å finne 
fram i ”systemet” såkalte «forespørsler» og til de mer alvorlige hendelsene, 
hvor pasienter eller pårørende mener at de ikke har fått innfridd sine 
rettigheter eller det har blitt begått feil eller skade under behandlingen som har 
ført til alvorlige komplikasjoner.  
 

1.0 OM PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND FYLKE 

1.1  Om Nordland Fylke 

Nordland fylke har om lag 236.000 innbyggere fordelt på 44 kommuner og 
dekker et areal på 38.456 km2 som utgjør 12 prosent av Norges landareal. 
Nordland har det største indre territorialfarvann i landet og utgjør 34 prosent 
av landets indre territorialfarvann. 

 

1.2 Driftsforhold 

Pasient- og brukerombudet i Nordland har kontorer i Staten hus, Moloveien 12 
i Bodø. 
 
Kontoret har hatt følgende bemanning i 2016: 
 Pasient- og brukerombud Inger- Marie Sommerset 
 Seniorrådgiver Kjersti Syversen, (stedfortreder) 
 Seniorrådgiver Børge Wågø Albertsen 
 Seniorrådgiver Elizabeth Skaar Kristensen  
 Sekretær Monica Amundsen (50 % stilling). 
 
Kontoret har telefontid fra mandag – torsdag mellom kl. 09.00 – kl. 13.00. 
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Lokalt har vi i 2016 holdt innlegg på seminar og konferanser i kommuner og i 
frivillige organisasjoner/lag. I tillegg har vi i forbindelse med klientsaker besøkt 
mange kommuner for å bistå brukere og pasienter i konkrete problemstillinger. 
  

 

1.3 Budsjett og regnskap for de tre siste årene 

  

  

   2016 2015 2014 

Budsjett (kr.) 3 284 119 3 107 711 
 

3 337 000 

 
Regnskap(kr) 

 
3 222 673 

 
3 096 238 

 

 
3 293 86 

 

  

Regnskapet for 2016 viser at vi har holdt oss innenfor tildelte budsjettramme. 
Budsjettrammen har imidlertid vært begrensende for vår reisevirksomhet og 
redusert vår møtevirksomhet og foredragsvirksomhet ut til kommuner, 
brukerorganisasjoner og helseforetak siste i løpet av 2016. 

 

 

1.4 Personalforvaltning og kompetanseutvikling. 

Kontoret har 5 ansatte og er sårbart ved sykefravær over lengre tid, men vi har 
i 2016 hatt svært lite sykefravær på 4 % som må sies å være akseptabelt. Det 
viser at vi har et godt «arbeidsnærvær». I løpet av 2016 ble det etablert en 
HMS-plan og iverksatt flere tiltak med henblikk på mye stillesittende arbeid 
ved skjerm. I tillegg er det gjennom deltagende arbeidsprosesser etablert 
åpenhet og dialog som bidrar til trivsel og arbeidsglede ved kontoret. 
Det er opprettet verneombudordning for ansatte innen pasient- og 
brukerombudskontorene. Nordland, Troms og Finnmark har felles 
verneombud som for tiden er Irene Skjeldnes (Finnmark).  
 
Det er etablert god fysisk sikkerhet, herunder egne alarmanlegg og gode 
interne fysiske sikkerhetsrutiner. 
I løpet av 2016 har ansatte deltatt på ulike kompetansehevende kurs og 
konferanser, men dette har blitt i begrenset  omfang på grunn av manglende 
budsjettmidler. 

  
 

 

1.5 Pasient- og brukerombudets oppgaver 

 Ombudets oppgaver er regulert i pasient – og brukerrettighetsloven §8 -7: 
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«Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det 
informasjon, råd og veiledning om forhold som hører inn under ombudets 
arbeidsområde. 
Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, 
underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort 
begrunnelse for resultatet. 
Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som 
hører til under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til 
forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene 
skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende.  
Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander 
som det er påkrevet å følge opp. 
Pasient- og brukerombudet skal sørge for at ordningen gjøres kjent» 

 

1.6 Henvendelser siste tre år – hva og hvordan? 

 
 

 2016 2015 2014 
Nye 
henvendelser: 

676 654 683 

 

 
Av tabellen framgår det en liten økning i antall henvendelser fra 2015 til 2016. 
Ombudets arbeid kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med pasienter, 
brukere, pårørende og tjenestestedene. Ombudene gir råd, veiledning og 
informasjon samt bistand i forbindelse med henvendelser og klager. 
Ombudskontorene prioriterer utadrettet og oppsøkende virksomhet der 
kunnskap om rettigheter og ombudsordningen er viktig informasjon. Det er et 
mål at de som trenger pasient- og brukerombudenes tjenester skal ha eller få 
kunnskap om ordningen og få kontakt med ombudet når de trenger det. 
Tilgjengelighet er et prioritert område for ombudene. 
 
De fleste henvendelser til pasient- og brukerombudet skjer via telefon, men vi 
mottar også brev og i de siste par årene ser vi at flere henvender seg per 
epost. Bistanden kan handle om hvor en evt. klage skal sendes, formulering 
av klage og informasjon om rettigheter. Ombudet kan ta telefonisk kontakt 
med aktuelle tjenestetilbyder eller be om et møte sammen med pasienten eller 
brukeren. Arbeidsmåten er avhengig av sak og situasjon.  
 
Pasient- og brukerombudet tar også på eget initiativ opp saker med ulike 
tjenestetilbud og myndigheter på generelt grunnlag, særlig i saker hvor 
problemstillinger gjentar seg og det er fare for pasientsikkerheten og 
rettssikkerheten for pasient og bruker. 
 

Ombudene avgir høringsuttalelser i aktuelle saker. Årlige møter med 
helseforetakene, Statens helsetilsyn og andre forvaltningsnivåer som bidrar til 
nyttig og viktig kunnskapsdeling. Ombudene deltar i utvalg og råd, både lokalt, 
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regionalt og nasjonalt. Pasient- og brukerombudenes erfaringer benyttes i den 
årlige stortingsmeldingen/NOU om «Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og 
omsorgstjenesten». 

 

1.7 Fordeling av sakene etter hovedkategorier i 2016. 

 

 

 
 
 
Forholdet mellom saker fra spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og 
omsorgstjeneste har holdt seg stabilt de siste årene. 
Som figuren over viser, er det fortsatt saker innen spesialisthelsetjenesten 
som dominerer. Hver sak kan omfatte problemstillinger knyttet til flere 
tjenestesteder.   
For øvrig mottar vi også henvendelser som ikke er definert i ombudets mandat 
som f.eks. kan være NAV, forbrukerspørsmål, og andre samfunnsmessige 
problemstillinger. 
 

  

Kommunehelse
tjeneste 

34 % 

Spesialist-
helse-tjenesten 

* 
65 % 

Utenfor 
mandat 

1 % 

Fordelingen viser henvendelser  knyttet til 
tjenestested    
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2.0 HOVEDTREKK I ÅRET SOM ER GÅTT. 

Hovedtrenden for årsaker til henvendelser har ikke endret seg noe i forhold til 

tidligere år.  

 
 
Vi har valgt å kategorisere problemstillingene til tre hovedelementer; 
rettigheter, tjenesteytelse og system og saksbehandling. Dette er viktig for å 
tydeliggjøre hva som er sentrale områder for at helse- og omsorgslovgivingen 
skal fungere overfor befolkningen.  Rettigheter omfatter den retten til tjenester 
som brukere og pasienter har og som er lovbestemt. Tjenesteytelse knytter 
seg til det «sørge for» ansvaret og plikten helsepersonell, helseinstitusjoner og 
kommuner har for å yte forsvarlig tjenester av god kvalitet. Problemstillinger 
knyttet til system og saksbehandling handler om at virksomheter og kommuner 
skal «sørge for» å organisere tjenestene på en forsvarlig måte og slik at 
brukere og pasienter kan nyttiggjøre av sine rettigheter. 
 
Som figuren overfor viser, er det 23 % knytter seg til rettigheter og 69 % av 
henvendelsene som knytter seg til tjenesteytelsen. Av henvendelser som vi 
mottar er det tydelig at befolkningen er dårlig orientert om sine rettigheter. 
F.eks. er det mange pasienter som ikke vet at de kan få innsyn i sin 
medisinske journal (som er en lovfestet rett) eller at de som søker på 
sykehjemsplass har krav på begrunnelse for avslag på søknaden samt rett til å 
klage på vedtak. 
 
Vi erfarer at helsepersonell ikke har oversikt og nødvendig kunnskap om 
gjeldene rett innenfor helse- og omsorgstjenestene. Det bør derfor fortsatt 
være et mål for ombudsordningen å delta i møter og foredrag i fora hvor 
brukere/pasienter og pårørende er representert. 
Problemstillinger knyttet til system og saksbehandling handler ofte om 
manglende rutiner, dårlig informasjon, uteblitt behandlingstiltak, manglende 
henvisning, forsinkelser, ventetid, manglende svar på søknader eller ingen 
informasjon om klageordninger. 
 
 

23 % 

69 % 

8 % 

Årsak til henvendelse 

1 - Rettigheter

2 - Tjenesteytelse

3 - System og saksbehandling

28.01.2015 
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Figuren gir et bilde av hvilke problemstillinger som de fleste henvendelsene 
dreier seg om. 

 

I alt vesentlig viser det følgende hovedgrunner: 

 Behandlingstiltak/ pasientskade og komplikasjoner utgjør en betydelig 
andel av sakene, 42 % 

 Diagnose, forsinket eller feil diagnose 11 %. 

 Manglende tildeling eller bortfall av tjenester, avvisning, manglende 
henvisning, tap av tid og sjanser til god prognose og overlevelse 10 %. 

 Medvirkning, manglende omsorgsfull hjelp og oppførsel. 

 Mangelfulle rutiner og systemsvikt utgjør en betydelig årsak. 

 Manglende informasjon og medvirkning for pasienter og brukere. 
 

Majoriteten av disse henvendelsene viser brudd på lov om pasient- og 
brukerrettigheter,(PBRL), kap.2 ”Rett til nødvendig helsehjelp”, lov om 
spesialisthelsetjeneste, kap.1, § 4 «Vurdering av og fastsettelse av frist for 
nødvendig helsehjelp» og lov om helsepersonell kap.2 ”Krav til 
helsepersonellets yrkesutøvelse”. 
 
En fellesnevner for disse sakene er at pasienten opplever at han/hun ikke blir 
hørt av helsepersonell eller rett og slett ikke får relevant informasjon for å 
kunne medvirke og ivareta egne rettigheter. Sjelden blir det opplyst fra 
tjenesten/helsepersonell om pasientrettigheter som for eksempel informasjon 
og medvirkning i behandlingen i disse klagesakene (PBRL kap.3). 
 
«Dra hjem og ta det med ro -  ta en Paracet hvis du fortsatt har smerter» 
  
Der hvor det er snakk om forsinket/feil diagnose og behandling, har 
pasientene ofte en forhistorie hvor pasienten opplever ikke «bli hørt eller tatt 
på alvor» i forhold til  sine plager/ smerter, men får beskjed om å reise hjem og 
«ta det med ro». 

 42 % 

 11 % 
 10 % 

9 % 

8 % 

8 % 

6 % 
6 % 

Behandlingstiltak
/pasientskade

Diagnostisering

Manglende tildeling/
bortfall av tjenester

Medvirkning/omsorgsfull
hjelp/oppførsel

Egenandeler

Avvisning

Ventetid / behandling
innen frist
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I andre tilfeller har pasienten oppsøkt lege og blitt forespeilet henvisning til 
sykehus for videre undersøkelse eller behandling. Imidlertid viser det seg i 
etterkant at henvisningen enten ikke er sendt, ei heller mottatt ved aktuelt 
sykehus. I mellomtiden har kanskje pasientens plager økt og pasienten 
«holder ut» sine plager i påvente av en innkalling til behandling som kanskje 
aldri kommer. Resultatet kan bli en sterkt forverret sykdomsprosess som 
ender opp i en akuttsituasjon med øyeblikkelig innleggelse hvor det 
konstateres at pasientens utsikter til å bli frisk er sterkt redusert fordi 
sykdomsprosessen er kommet for langt til å kunne reverseres. Dette er ofte 
utgangen på de henvendelsene som vi mottar vedrørende 
allmennlegetjenesten i kommunene.  
 
«Hvis du ikke hører noe fra oss- så er alt i orden» 
Det stemmer ikke alltid og pasienten/ brukeren bør få en aktiv tilbakemelding 
om resultatet av prøven/ undersøkelsen. I 2016 har vi hatt flere saker som 
viser at det også innen spesialisthelsetjenesten skjer svikt i oppfølging av 
prøveresultater (særlig RTG/CT/MR undersøkelser) som ikke følges opp av 
rekvirerende lege. Pasienten tror at alt er i orden inntil de får symptomer som 
gir mistanke om forandringer og kontakter helsetjenesten for å få opplyst at de 
egentlig skulle vært fulgt opp etter undersøkelsene, men nå er 
sykdomsprosessen kommet så langt at de kun tilbys palliativ behandling 
(lindrende behandling).  
 
«Taushet er ikke gull….manglende åpenhetskultur» 
I de tilfellene som angår pasientskader og komplikasjoner, opplever 
pasientene for det første at de ikke får nok informasjon når «ting har gått galt», 
de får ikke vite hvem som er pasientansvarlig lege, at det er vanskelig å få 
snakket med lege for å få informasjon. Videre opplever pasientene at de ikke 
får en unnskyldning eller hjelp til andre behandlingstiltak eller informasjon om 
erstatningsordningen til Norsk Pasientskadeerstatning eller muligheten for 
informasjon, råd og veiledning og hjelp til gjennomføring av klageprosess fra 
pasient- og brukerombudet. 

 
 

2.1 Tvangsbruk i psykiatrien - grunn til bekymring for 
pasientenes rettsikkerhet og ivaretakelsen av deres verdighet. 

  

På bakgrunn av Norges tilslutning til tilleggsprotokollen til FNs 
torturkonvensjon er 
Sivilombudsmannen gitt et eget mandat for å forebygge tortur og annen 
grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 
Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte psykiatrisk avdeling ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 26.-28. april 2016. 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) HF. 
 
« Funn under besøket til sykehusets psykiatriske avdeling er alvorlige  

og gir grunn til bekymring for pasientenes rettsikkerhet og  

ivaretakelsen av deres verdighet», sier Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann.  
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Rapporten beskriver  blant annet: 

 mangler i prosedyrene for registrering av pasientskader,  

 manglende vedtak for flere tilfeller av tvangsmiddelbruk og til dels store 
forskjeller i bruk av tvang mellom enhetene ved avdelingen.  

 gjennomgående funn at det manglet klare skriftlige rutiner for sentrale 
prosedyrer 

 manglende felles rutiner for akuttpostene for opplæring av nye ansatte 

 manglende gjennomføring av ettersamtaler etter bruk av tvangsmidler 

 rapporten peker også på at det i deler av virksomheten syntes å ha fått 
vokse frem en uheldig institusjonskultur. 

I kjølvannet av Sivilombudsmannens tilsyn av Universitetssykehuset i Nord 
Norge (UNN) HFs håndtering av tvang innen psykisk helsevern besluttet Helse 
Nord RHF å la Internrevisjonen benytte de samme revisjonskriterier som 
Sivilombudsmannen i en revisjon av Nordlandssykehuset. Dette for å bla 
undersøke om den kulturen som ble beskrevet ved UNN var å finne i 
landsdelens andre psykiatriske sykehus.  

 
Internrevisjonens rapport konkluderer med at Nordlandssykehuset har en 
intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for at pasienter under 
tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern med 
døgnopphold, behandles i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Internrevisjonen har imidlertid gitt en del anbefalinger for forbedringsarbeid. 
Disse er:  
 
1. Avvikle bruken av fellesarealer til skjerming i Akuttenhet Sør og at 
beltelegging skal skje i lokaler som er egnet for formålet.  

3. Legge til rette for at pasienter i belteseng selv kan følge med på klokken og 
bli skjermet for lys utenfra (gardiner/persienner).  

4. Utrede muligheter for omlokaliseringer og/eller omorganiseringer slik at 
pasienter som innlegges til tvungen observasjon eller tvungent psykisk 
helsevern med døgnopphold, i hovedsak tilbys pasientrom med eget WC/bad.  

5. Innføre rutiner som sikrer at pasienter får både muntlig og skriftlig 
informasjon om tvangsvedtak (både om etablering og om bruk av 
tvangsmidler, skjerming og behandling uten samtykke), samt den konkrete 
begrunnelsen for vedtaket (journalnotat).  

6. Implementere rutine om å tilby pasienter ettersamtaler etter gjennomførte 
tiltak.  

7. Sørge for at pasientens nærmeste pårørende alltid informeres om vedtak 
om etablering av tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern, samt 
med mindre pasienten motsetter seg dette, om bruk av tvangsmidler, 
skjerming og behandling uten samtykke.  

8. Sørge for at tvangsmidler ikke benyttes lenger enn ytterst nødvendig og 
forbedre dokumentasjonen slik at dette tydeliggjøres i protokollen.  

9. Forbedre rutiner og protokollføring for å sikre at det foreligger gyldig vedtak 
for alle pasienter underlagt vedtakspliktig skjerming og at det klart framgår  
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Saker som ombudet har mottatt innen psykisk helsearbeid og rus innen 
spesialisthelsetjenesten var i 2016 på 38 saker. Det er samme  samme nivå 
som 2015.  
Henvendelsesgrunnene er ofte manglende tilbud på behandling og oppfølging 
etter behandling innen spesialisthelsetjenesten. De fleste sakene gjelder 
manglende tilbud på behandlingstiltak, diagnostisering, spørsmål om lovlig 
tvangsbruk, problemer med å få snakke med behandler og journalrettinger. 
Flere av disse problemstillingene erfarer vi også innen den kommunale rus og 
psykiatritjenesten. 
 
Flere av henvendelsene til oss innen rus/psykiatri omfatter i tillegg somatisk 
sykdom. Pasientene opplever «å ikke bli tatt på alvor» for sine somatiske 
plager med bakgrunn i rus/psykisk lidelse. Flere av disse pasientene har det 
vist seg har en alvorlig somatisk lidelse som de har gått lenge med. Klagene 
har omhandlet både fastleger og spesialisthelsetjenesten. Pasientene mener 
rus/psykiatridiagnosene på mange måter hindrer dem i å bli tatt på alvor for de 
somatiske plagene de har.  

 
Pårørende- en viktig ressurs. 

 
Flere av henvendelsene til oss handler om pårørende som ikke får medvirke 
når deres nærmeste er innlagt ved psykiatrisk sykehus og hvor den innlagte 
ønsker at pårørende deltar i behandlingen. De fleste av disse klagesakene 
omhandler voksne innlagte og voksne pårørende.  De pårørende opplever 
ikke å bli sett på som en viktig ressurs i behandlingen, og må selv innhente 
informasjon fra sykehuset. De opplever at det er vanskelig å oppnå kontakt 
med behandler. Forventingene fra pårørende er svært forskjellig fra hvordan 
de blir møtt av helsepersonellet. 

 
Flere pårørende har også opplevd å bli møtt av behandlere med «manglende 
folkeskikk».  
Mange savner systematisk involvering av pårørende og at man ved en 
innleggelse får avklart hva pårørende kan og ønsker å bidra med, samt 
avklare hvilke ønsker og forventninger pårørende har til tjenesten. 
 
Journal- pasientens rettigheter og mangelfull journalføring. 
En betydelig del av henvendelsene handler om retting og sletting av journal 
både i kommunens journalsystem og spesialisthelsetjenesten. Journalen er nå 
mer tilgjengelig for mange, og flere kjenner etter hvert til sine rettigheter i det 
gjeldende lovverk. Pasienter som legger seg inn i en psykiatrisk avdeling 
opplever å måtte fortelle mye til sin behandler. Dette skrives ned og ofte med 
en annen forståelse enn pasientens. Det kan da få en annen betydning på 
papiret enn det pasienten har tenkt. 
For å få dette rettet eller slettet kreves det mye av pasientene, spesielt hvis 
han/hun ikke møter noen forståelse hos behandler. Spesielt er det 
problematisk når pasientens utsagn om tredje part(eks.pårørende), så kan 
dette bli svært belastende for pasienten. Retting og sletting i medisinsk journal 
forsøker vi å hjelpe pasientene med gjennom en prosess hvor både 
fylkesmann og datatilsynet involveres. 
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Fylkesmannen har også i flere av klagesakene bemerket manglende 
journalføringer, blant annet suicidalvurderinger av kritisk syke og suicidale 
pasienter.  
 
Sårbare overganger- vil samhandlingsreformen hjelpe? 
 
Mange pårørende tar et stort ansvar som «koordinator» for helse- og 
omsorgstjenestene for de som sliter med rus/psykiske problemer. De opplever 
ofte at det er lite eller ingen samhandling mellom de forskjellige avdelingene 
og nivåene. Vi får henvendelser om at pasienter blir skrevet ut fra psykiatrisk 
sykehus hvor de har hatt tett oppfølging under innleggelsen og skrives ut til 
kommunen uten at det er laget avtaler om videre oppfølging. Det legges et 
stort ansvar og dertil belastning på de pårørende om å følge opp pasienten og 
ta seg av det som kreves.  
 
 
«Pasienten passer ikke inn i vårt system og vi har derfor ikke 
behandlingstilbud å tilby». 
Når det gjelder de mest krevende pasientene/brukerne, ser vi i flere 
kommuner og sykehus en mangel på gode rutiner i forhold til samhandling og 
samarbeid.  Noen kommuner begrunner sine avslag med mangel på 
ressurser, andre legger ansvaret på pasienten/brukeren og at vedkommende 
«ikke har vist vilje til å følge det opplegget» som «har blitt bestemt». Mange av 
pasienter/brukere med kombinasjon rus og psykiatri, krever betydelige 
ressurser og en omsorgsfull tilnærming fordi brukerne ikke alltid klarer å 
formulere sine problem fordi de er nedkjørte og av rus og fysisk utmattet. 
Noen saker krever en type samarbeid hvor både 3. linjetjenesten og politi også 
er naturlige samarbeidspartnere. 
Vi ser at i de kommuner og sykehus hvor det tenkes kreativt og i tett 
samarbeid med pasienten/brukeren og de pårørende, gjøres det mye godt 
arbeid, og det kommer ofte ut et godt resultat. 
 
Det har også vært flere saker hvor pasientene opplever at de ikke blir tatt med 
i vurderingen for hva som vil være den beste hjelpen for dem. Vurderingen tas 
i hovedsak av helsepersonellet. Pasientens medvirkning er fraværende og 
følgene er at nytteverdien av behandlingen blir så som så. I svært mange 
saker tar hverken spesialisthelsetjenesten eller kommunen ansvar for å 
etablere ansvarsgruppe eller individuell plan. Dette er lovfestede rettigheter 
som ofte ignoreres og nedprioriteres innen helsetjenestene.  
 
Pasienter med rusproblematikk har sjelden ressurser til å hevde sine 
rettigheter overfor helsetjenesten. Ombudet opplever at disse pasientene ikke 
følges opp tilstrekkelig i kommunene med tilrettelegging av botilbud og arbeid. 
I tillegg er pasientene ofte både fysisk og psykisk «nedkjørte» og trenger tilsyn 
og hjelp. Spesielt kan vi oppleve at deres fysiske helse er redusert og mangler 
oppfølging spesielt med henblikk på hepatitt C.  
 
Rusmiddelforskning i Sverige og Norge viser at blant opiatavhengige er det 
registrert mange ubehandlede brukere med kronisk hepatitt. Forskningen viser 
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at dødeligheten blant rus-/opiatbrukere ofte skyldes kronisk hepatitt. Kun 10 % 
av dødsfallene skyldes overdose. 
(Ref. allmennlege, forsker Knut Boe Kjelland, SIRUS (Statens institutt for 
rusmiddelforskning). 
 

Utarbeidelsen av individuell plan skal skje i nært samarbeid med den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, allmennlege i primærhelsetjenesten, 
barneverntjenesten og andre aktuelle instanser.  

I de fleste henvendelser fra brukere innen rusmiddelomsorgen opplever vi 
kunnskapssvikt i hjelpeapparatet, herunder manglende rettighetsforståelse og 
manglende «sørge for-ansvar» både i spesialisthelsetjenesten og i 
kommunene. 

 

2.2 Behandling av «uønskede hendelser» i kvalitetsutvalg og  

melding til Kunnskapssenteret. 

 

Ved henvendelser fra pasienter og brukere som omhandler alvorlige hendelser 
tilskriver vi aktuell institusjon eller kommune for å få faktainformasjon og 
ansvarlig lege/ helsepersonells uttalelse om hendelsen. 
 
Fra 1.juli 2012 ble meldeordningen endret fra § 3-3 melding til 
fylkeslegen/fylkesmannen til melding til Kunnskapssentret.  
Innen spesialisthelsetjenesten er det opprettet kvalitetsutvalg som skal arbeide 
med uønskede hendelser/ skader for å utvikle kunnskap og læring hvordan 
uheldige hendelser skal unngås.  
 
Meldeordningen er positiv for å skape åpenhet, læring og kunnskap. 
Imidlertid opplever vi ved våre henvendelser i økende grad lang 
saksbehandlingstid ved virksomhetene, manglende svar på henvendelser 
tross flere purringer, sjelden og aldri midlertidige svar jfr. forvaltningslovens 
regler om god forvaltningsskikk. 
 
Ved flere alvorlige hendelser etterspør vi kopi av meldingen til 
Kunnskapssentret, men opplever i mange tilfeller at slik melding ikke er 
sendt, ei heller behandlet i institusjonens kvalitetsutvalg. Dette er 
bekymringsfullt.  
 
Intensjonen med den nye meldeordningen var å redusere pasientskader og 
øke pasientsikkerheten ved å lære av hendelser som førte til, eller kunne ha 
ført til, betydelig pasientskade. 
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2.3 Lang saksbehandlingstid ved Fylkesmannsembetene og  

ved Norsk Pasientskade erstatning. 
Fylkesmannen er både klageinstans og tilsynsmyndighet og representerer 
derfor en sentral rettsikkerhetsfunksjon. Lang saksbehandlingstid hos 
fylkesmannen inngir ikke tillit til forvaltningen og bidrar i flere tilfeller til at 
pasientsikkerheten svekkes og evt. læringsmuligheter for helsepersonell blir 
fraværende ved at vurderinger om hendelsene blir langt ut i tid etter 
hendelsene. 
For pasientene kan dette være en stor belastning på toppen av påført skade 
etter behandling og svekkelse av rettsikkerheten for pasient og brukere 
 
Lang saksbehandlingstid av pasientskader/ pasientklager ved Norsk 
pasientskadeerstatning(NPE) er også en svekkelse av både læring av 
feil/skader som har oppstått og innebærer en belastning for pasienten og 
bidrar til å redusere tilliten til helseforvaltningen. 
 
 Det er ombudets erfaring at helsepersonell i ulik grad kjenner plikten de har til 
å gi informasjon om muligheten for å øke pasientskadeerstatning. 
Helsepersonell har også varierende kunnskap om muligheten for at pasienter 
kan kontakte pasient- og brukerombudet for bistand. 
 

2.4 Ombudet tilbyr lokal avklaring – bidrag til opprettelse av tillit. 

 

Som ombud tilstreber vi en god balanse mellom behandlingen av 
enkelthenvendelser og det mer generelle arbeidet med å gi innspill som kan 
bidra til forbedringer og utvikling av tjenestene.  
  
Som ombud har vi fokus på å være ubyråkratisk og effektive. Vi er en 
lavterskel løsning for å gi tilbakemelding til helsetjenestene. Vi ser at dialog 
med partene i egnede saker kan gi et bedre resultat enn en langvarig formell 
klagebehandling. Denne arbeidsformen avlaster også de formelle 
klageorganenes arbeid. Vi er opptatt av at vi er tilgjengelige, slik at vi kan bistå 
direkte der konflikt oppstår og bidra til at tillit kan gjenopprettes. 
 

 

2.5 Anbefalinger: 

 

I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven skal pasient- og brukerombudet 
arbeide for kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenester. Den beste 
måten å utøve denne funksjonen på er gjennom en systemtilnærming som kan 
sikre gode rutiner, gode etiske vurderinger og kvalitetsforbedringer i 
virksomhetene. 

 
Vi anbefaler derfor følgende tiltak som bør vurderes i virksomheten: 
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1. Det bør legges større vekt på informasjon som medvirkningsmoment fra 
pasienten for å unngå feildiagnostisering og feil behandling. 

2. Virksomhetenes rutiner for behandling av feil diagnose/ feil-behandling og 
komplikasjoner bør få en sentral plass i virksomhetens kvalitetsarbeid. 
Styrking av helsepersonellets informasjon om pasientrettigheter, pasient- og 
brukerombudsordningen og pasientskadeerstatningsordningen. 

3. Styrke dialog og samarbeid med pasienter/brukere og pårørende innen rus 
og psykiatritjeneste. 

4. Sørge for at lovpålagte internkontrollsystem blir fulgt. Internkontrollen skal 
sikre at virksomheten planlegges, drives og vedlikeholdes i samsvar med 
fastsatte lov og forskrifter.  

5. Meldingsordningen til Kunnskapssentret må styrkes. 
6. Saksbehandlingstiden hos fylkesmennene og Norsk Pasientskadeerstatning 

må reduseres for å styrke pasientsikkerheten.  
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3.0 SPESIALISTHELSETJENESTEN 

 

Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendige 
spesialisthelsetjenester. 
I hovedsak mottar vi saker som gjelder følgende helseforetak; 
 

 Universitetssykehuset 
Nord-Norge RHF, Tromsø 

 Universitetssykehuset 
Nord-Norge avd. Harstad 

 Universitetssykehuset 
Nord-Norge avd. Narvik 

 Nordlandssykehuset, somatisk 
Bodø 

 Nordlandssykehuset, psykiatri Bodø 
 Nordlandssykehuset Lofoten 
 Nordlandssykehuset Vesterålen 

 

 Helgelandssykehuset Mo i 
Rana 

 Helgelandssykehuset 
Mosjøen 

 Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

 

 Oslo universitetssykehus, Oslo 
 Sykehus i andre helseregioner 
 Avtalespesialister 
 Private institusjoner/klinikker 

 

Universitetssykehuset Nord-Norge (RHF) er regionsykehus for Nordland fylke. 
Nordlandssykehuset HF betjener et geografisk område med ca.131.000 
innbyggere Helgelandssykehuset HF er et eget helseforetak på Helgeland og 
betjener en befolkning på 75 324 innbyggere. 

3.1 Saker fra institusjoner innen spesialisthelsetjenesten. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institusjon: 2016 2015 2014 

Universitetssykehuset i Nord-Norge,(UNN), 
RHF./HF 

63 
 39 

44 
27 

68 
46               

UNN, avd. Narvik .HF 20 15 18 

UNN, avd. Harstad. HF 4 2 4 

Nordlandssykehuset HF 209 170 211 

Nordlandssykehuset, psykiatrisk, Bodø. 22 18 18 

Nordlandssykehuset, somatisk, Bodø. 143 126 154 

Nordlandssykehuset, Lofoten.  24 10 15 

Nordlandssykehuset, Vesterålen. 21 16 24 

Helgelandssykehuset HF 68 60 82 

Helgelandssykehuset, Mo i Rana. 33 28 46 

Helgelandssykehuset, Mosjøen. 16 14 15 

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen. 19 13 21 

Institusjoner i andre helseregioner 22 24 24 

Avtalespesialister/ Private klinikker 12 10 16 
 

Ukjent/ annet 0 0 39 

Sum 374 308* 440 
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3.2 Fordeling av saker pr. fagområde innen spesialist-
helsetjenesten. 

 

 

 
  

 
Av ovennevnte tabell går det fram at det spesielt er to områder som dominerer 
i 2016 hva angår henvendelsene;  

 kirurgi, herunder gastrologi/ urologi/ gynekologi 

 ortopedi 

 medisin, herunder revmatologi 

 psykisk helsevern / rus 
 
Tabellen viser at vi fortsatt har en betydelig andel av pasientskader og 
komplikasjoner som følge av behandling innen spesialisthelsetjenesten. 

3.3 Diagnoseproblemer, mangelfulle rutiner/systemsvikt, 

 pasientskader og komplikasjoner. 

 

Vi har tre områder som må ses i sammenheng; 

 diagnoseproblematikk, 

 mangelfulle rutiner/systemsvikt,  

110 

52 

46 

43 

13 

12 

11 

14 

8 

6 

7 

Kirurgi

Onkologi

Indremedisin/ revmatologi

Psykisk…

Nevrologi

Øyesykdommer

Generelle tjenester

Fødselshjelp og…

Hud- og veneriske…

Øre-nese-halssykdommer

Klinisk/medisinsk service…

0 50 100 150

Hovedspesialitet  
Spesialisthelsetjenesten 

21



19 

 

 pasientskade og komplikasjon.  
Pasienten har i mange tilfeller manglende informasjon om innholdet i 
henvisningen til spesialisthelsetjenesten og i hvilken grad han / hun har rett til 
prioritert helsehjelp, manglende tilsvar fra sykehuset som vurderer rett til 
helsehjelp, manglende tilbud om fornyet vurdering eller individuell 
behandlingsfrist og manglende informasjon om rett til fritt behandlingsvalg.  
Uklare henvisninger og uttalelser fra helsepersonell medfører en reduksjon av 
pasientens rettsstilling og herav muligheter til å ivareta egne rettigheter i 
henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven. 

 
Pasientskadene og komplikasjoner etter behandlinger omhandler ofte 
infeksjoner etter operasjoner, spesielt ortopedi og mage-/ tarmoperasjoner. I 
tillegg er bruddskader som blir feildiagnostisert (ikke oppdaget brudd) som 
resulterer i feilstillinger, operasjoner som mislykkes, smerter, sykemeldinger 
og alvorlig nedsatt funksjoner og derav lange sykemeldinger og uførhet.  
 
 

3.4 Fritt behandlingsvalg- «fake news». 

Vi har et inntrykk av at «fritt behandlingsvalg» har blitt et spill mellom politikk 
og utøvende medisinsk virksomhet. Intensjonen bak «fritt behandlingsvalg» er 
at det skal gi borgerne mulighet til å velge behandlingstilbud innen det 
offentlige helsevesen og private behandlingstilbud for å redusere ventetid og 
derved redusere fristbrudd som har vært et stort problem for 
spesialisthelsetjenestene.  
 
Erfaringene våre viser : 

 pasientene blir ikke informert/veiledet av helsepersonell at de kan få 
behandlingen ved annen helseinstitusjon med kortere ventetid 

 pasienten får en tidsfrist for behandling, men blir raskt innkalt (innen 10 
dg) til undersøkelse for så og bli satt i ny kø, i noen tilfeller ett år fram i 
tid og i noen tilfeller (eks, brystrekonstruksjon) blir henvist nok en gang 
ett år fram i tid. Da har ikke sykehuset brutt behandlingsfristen og 
statistikken for ventetid som rapporteres til helsedirektoratet ser ok ut. 

 Hvis pasienten benytter seg av fritt behandlingsvalg og reiser til annen 
helseregion, må pasienten betale en betydelig egenandel ved reisen. 

 For pasienter innen rus og psykiatri i Nordland og Nord-Norge er det 
svært få alternative valg av private tilbydere for behandling og derved 
ingen reelle behandlingsvalg. 

 
Tall fra Norsk Pasientregister viser at fristen i større grad enn tidligere 
oppfylles ved at færre pasienter får innkalling til utredning og færre til 
behandling. 
Ombudet er bekymret for at fokuset på å unngå fristbrudd går ut over 
kvaliteten på det totale pasientforløp. 
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4.0 KOMMUNALE HELSE-OG OMSORGSTJENESTER 

 

Kommunene skal sørge for nødvendig helse- og omsorgstjenester til alle som 
bor eller oppholder seg i kommunen. 

4.1 Helse- og omsorgstjenester 

 
Følgende kommunale helse- og omsorgstjenester er innenfor pasient- og 
brukerombudets virkeområde: 

 

 Allmennlegetjeneste 

 Fysioterapitjeneste 

 Heldøgns 
boform/institusjon 

 Helsestasjonstjeneste 

 Hjemmesykepleie 

 Kommunal habilitering 
og rehabilitering 

 Legevakt 

 

 Psykisk helsearbeid 

 Skolehelsetjeneste 
 Avlastning 

 Barnebolig/ omsorgsbolig 

 Brukerstyrt personlig 
assistanse 

 Omsorgslønn 

 Praktisk bistand i hjemmet 

 Midlertidig husvære 

 

4.2 Hovedtrekk i kommunene 

 

  
  

 
  

Totalt har vi mottatt 181 henvendelser som omfatter saker innen kommunens 
helse- og omsorgstjenester. Som det framgår av tabellen overfor er det i 

94 

22 

14 

11 

8 

4 

3 

3 

3 

3 

Fastlege

Sykehjem

Helsetjenester i hjemmet

Legevakt

Brukerstyrt personlig assistanse

Tidsbegrenset opphold i institusjon
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Heldøgns omsorgsinstitusjon…

Bolig til vanskeligstilte (fom 1.1.2016)

Avlastning

0 50 100

Kommunal helse- og omsorgstjeneste 

* Grafen viser de de ti spesialitetene med flest registreringer 
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hovedsak følgende områder som skiller seg ut; fastlege-/legevakt, sykehjem, 
tidsbegrenset opphold i institusjon, avlastning, boliger til vanskeligstilte, 
helsetjenester i hjemmet og brukerstyrt personlig assistanse(BPA). 

 
Ombudene registrerer at det fortsatt er et udekket behov for bistand når det 
gjelder kommunale tjenester, men erfaringen er også at det er stor ulikhet 
mellom kommunene når det gjelder tilbud/kapasitet i kommunene. 
 
Pasienters klagefrykt og manglende kompetanse hos ansatte. 
Erfaringene viser at det er svært vanskelig for eldre hjelpetrengende 
mennesker å klage, både når det gjelder avslag på søknad om tjenester og 
klage på kvaliteten av tjenesten. Mange er «redd for å komme i unåde» hos 
hjelperne og redde for sanksjoner fra kommunens helsepersonell. 
Vi erfarer også at saksbehandlingen for rettighetsbaserte tjenester er svært 
mangelfull både når det gjelder informasjon til klienter/pasienter om sine 
rettigheter og fordi kunnskapen blant helsepersonell om juridiske rettigheter er 
mangelfull. 

4.3  Henvendelsesgrunner innen kommunenes helse– og 
omsorgstjenester. 

  

I årsmeldingen for 2016 er i hovedsak to områder som vi ser fortsatt er mange 
henvendelser på: allmennlegetjenesten og heldøgn boform/sykehjem. 

a) Fastlegeordningen, mange vikarleger -kommunens ansvar for 
pasientsikkerhet. 

Henvendelsene innen allmennlegetjenesten handler ofte om; manglende 
tilgjengelighet på telefon, klager hvor pasienten ikke blir hørt og dermed 
manglende undersøkelse og behandling. Lange ventetider for å få time hos 
fastlegen og i tillegg mye vikarleger som ikke kjenner pasienten. Dette er 
brudd på «fastlegeforskriften» og bryter med intensjonen om «rett til fastlege» 
som skal sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til 
rett tid. Dette handler derfor i stor grad om pasientsikkerhet.  Her er det noen 
kommuner som skiller seg ut ved at tilgjengelighet til time for undersøkelse og 
behandling er et betydelig problem og medfører fortvilelse og engstelse hos 
befolkningen. 
 
Med bakgrunn i de 100 sakene vi mottar med klage på fastlegen erfarer vi at i 
de fleste tilfellene har pasienten fått forringet sine muligheter til å bli frisk og 
manglende tilfredsstillende livskvalitet. I de alvorligste tilfellene har pasienten 
utviklet alvorlig sykdom /kreft med spredning og hvor levealder og livskvalitet 
er sterkt redusert.  
 
Pasienten tror han er i «trygge hender» og at legen har kontroll. 
Flere pasienter tror de er henvist av fastlegen til videre undersøkelse / 
behandling uten at dette er tilfelle. En god praksis burde være at legen sender 
kopi av henvisningen til pasienten om ytterligere undersøkelse/ behandling. 
Dette vil styrke kommunikasjon mellom pasient og lege og bidra til at 
pasienten får innsikt i sin helsetilstand og styrke pasientsikkerheten. 
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Fastlegen har ikke tid til å høre på pasienten, - Den Hippokratiske ed er 
døende. 
I mange tilfeller får pasienten tilbud om smertestillende eller angstdempende 
medisiner, mens pasienten mest av alt ønsker å bli undersøkt med f.eks. 
blodprøver og røntgen/ MR – undersøkelse og eventuelt videre henvisning til 
spesialisthelsetjenesten. Opplevelsen av å bli ”avspist” med at dette er bare 
nerver/bagateller er en svært belastende opplevelse for pasientene. 
Ofte opplever pasientene at fastlegen har det veldig travelt og det er liten tid til 
å ta opp problemstillinger pasienten er bekymret for. Pasienten får kanskje 
tilbud om sykemelding og medisiner, men pasienten har kanskje mest behov 
for å snakke om sine bekymringer knyttet til egen helse.   
 
Spesielt erfarer vi at pasienter med kroniske sykdommer og pasienter som har 
angst, depresjon og andre psykiske problemer, ikke blir tatt alvorlig eller lyttet 
til. 
 
Pasienter skal møtes med respekt og gis omsorgsfull og forsvarlig behandling 
fra helsepersonell (Den Hippokratiske Ed (450-377 f.Kr.)). 

 

b) Heldøgns boform/ - institusjon / sykehjem 

 

Med bakgrunn i de sakene vi mottar fra pasient/ pårørende er det viktig å ha 
fokus på i rettsikkerheten i eldreomsorgen og i hvilken grad gjeldende lovverk 
(pasientrettighetslov, helse-/og omsorgstjenestelov og forvaltningslov), 
overholdes i den kommunale saksbehandling.  
Erfaringsmessig er det mange saker som handler om sviktende omsorg og 
tilsyn og manglende system som skal sikre pasientene når de mottar tjenester 
fra pleie- og omsorgstjenesten. 
 
”Du klarer deg så godt, det er mange som er mer trengende enn deg.” 
I de henvendelsene vi mottar er det ofte pårørende som tar kontakt. De 
forteller om eldre foreldre som ”helst ikke vil ha noe bråk med kommunen”. 
Når de eldre selv tar opp spørsmålet om sykehjemsplass, blir de fortalt at der 
er ingen plasser ledig på sykehjemmet eller at ” du klarer deg så godt, det er 
mange som er mer trengende enn deg.” Vi vet at eldre mennesker nødig vil 
være for krevende overfor de personer som de er avhengige av i hverdagen.  
Eldre mennesker blir holdt med ”godsnakk” og at de står på venteliste som vil 
bli vurdert hvis det blir ledig sykehjemsplass. 

 
Når eldre og deres pårørende blir møtt med «vi har ikke plasser ledig», så må 
dette skyldes manglende kunnskap om Forvaltningsloven og Pasient- og 
brukerrettighetsloven. 
I følge Pasient og brukerrettighetsloven er det den enkeltes helsetilstand som 
gir den rettmessige tildelingen av sykehjemsplass, ikke hvorvidt det er ledige 
plasser i kommunen. Det er kommunestyrets ansvar for å etablere og 
finansiere sykehjemsplasser og oppfylle innbyggernes til enhver tid 
rettmessige behov for sykehjemsplasser. 
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Manglende rettsikkerhet. 
«Saksbehandling» uten skriftlige vedtak eller avslag på søknad uten 
begrunnelser fratar pasienten klageretten og reduserer pasientens 
rettsikkerhet. Pasienter og pårørende blir heller ikke opplyst om muligheten til 
å påklage vedtak/avslag til fylkesmannen. 
Det er videre helsepersonellets plikt å informere pasienter og brukere om 
muligheten til å la seg bistå av pasient- og brukerombudet . 
Den generelle forvaltningskunnskap om klagebehandling og rettsikkerhet for 
pasienter og pårørende synes å være mangelfull i mange kommuner. 
Dette fører til en svekkelse av pasienter/brukeres rettsikkerhet.  
 
Manglende dialog og bygging av tillitsforhold. 
I tillegg er det mange pårørende som henvender seg til ombudet fordi deres 
foreldre ikke får nødvendig omsorgsfull behandling av den kommunale 
helsetjenesten. Ofte er det vanskelig å få dialog og samarbeid mellom 
pårørende og ledelse/ansatte innen kommunens helsetjenester. Det er 
vanskelig for pårørende å si i fra om utilfredsstillende forhold i omsorgen fordi 
helsepersonellet ofte reagerer negativt og er lite lyttende til kritikk fra 
pårørende. 
I flere tilfeller har ombudet tatt initiativ til å bistå pasienter/pårørende for å 
bedre dialogen og bidra til konstruktive løsninger i samarbeid med pasienter, 
pårørende og helsepersonell. 
 
 
Er det trygt å bli innlagt på sykehjem? 
Vi vet at det ved mange sykehjem utføres sykepleie og omsorg av høy kvalitet 
og pasienter og pårørende føler trygghet. 
Men dessverre har vi flere henvendelser som gjelder manglende oppfølging av 
pasienter ved heldøgns boform/sykehjem. Generelt oppleves manglende tilsyn 
og omsorg for svært sårbare pasienter som ikke er i stand til å ivareta sine 
egne behov eller uttrykke seg.  
Med bakgrunn i de henvendelsene vi har mottatt i 2016 er det tre forhold som 
må settes fokus på;  
 

1. manglende undersøkelse/røntgen og legetilsyn ved fall,  
2. manglende medisinkontroll/oppfølging,  
3. ernæringsmessige mangler/ vekttap. 

 
Manglende legetilsyn og omsorgssvikt overfor eldre pasienter. 
Eldre mennesker som er innlagt i sykehjem er der fordi de ikke klarer seg selv 
i hjemmet. Det kan være fysiske eller psykiske årsaker til at de trenger 
heldøgns pleie og omsorgstjenester. Vi erfarer gjennom henvendelser fra 
pårørende at eldre faller og påføres skader uten at dette undersøkes. 
Manglende legetilsyn eller undersøkelser og oppfølging med røntgen er 
fraværende i mange saker som vi mottar. Resultatet er ofte at pasienten 
medisineres med smertestillende eller blir urolig og forvirret. 
 
Manglende kontroll av medisin og doseringer viser ofte overmedisineringer . 
Pasienter kan ha stått på samme medisinen i årevis uten at behovet har blitt 
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vurdert. På noen sykehjem er dette blitt satt fokus på og resultatet har vært 
halvering av medisinbruken. 
Det er en pågående kampanje i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet hvor 
sykepleier, lege og farmasøyt i samarbeid utreder den enkelte pasients behov 
for medikamenter.  
Responsen fra pasienter og pårørende har vært overveiende positiv. Flere 
opplever at oppfølging av hver enkelt pasient gir bedre livskvalitet. 
 
Vi erfarer også i flere saker at eldre ikke blir fulgt opp med hensyn til ernæring 
og drikke. Flere saker handler om betydelig vekttap og pasienten til slutt 
innlegges akutt på sykehuset og det viser seg at pasienten er underernært og 
svært dehydrert. Manglende oppfølging/rutiner og system for å følge opp 
ernæring og drikke og vekt for pasienter synes mangle ved flere sykehjem. 
Dette er meget alvorlig omsorgssvikt. 

 

Brukerutvalg ved kommunens sykehjem og andre helse- og 
omsorgstjenester. 
Flere kommuner har opprettet brukerutvalg ved sykehjemmene hvor pasienter, 
pårørende og ledelsen ved sykehjemmet i felleskap bidrar til å drøfte 
problemstillinger, styrke kvalitet på omsorgen og andre forhold som bidrar til 
trygghet, trivsel og  gode tjenester for beboerne.  Erfaringer fra kommuner 
som har etablert brukerutvalg er svært positive og brukerutvalg burde bli 
lovpålagt i kommunene. 
 

c) Brukerstyrt personlig assistanse. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere 
praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne. 
BPA gir personer større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv. 
Dette ble en lovfestet rett i 2015 (helse- og omsorgstjenesteloven). 
Vi har mottatt flere saker som viser det kommunenes personell i liten grad er 
innforstått med denne rettigheten. Problemstillingene har vært diskusjon om 
den enkeltes rett til BPA, antall timer BPA, brukerens ønske om valg av 
person som kan inneha rollen som BPA og manglende brukervennlig 
administrering av ordningen .  
Det har kommet mange klager fra hele landet på manglende oppfylling av 
kommunenes plikt til å tildele BPA og helse- og omsorgsministeren har nylig 
sendt brev til alle landets ordførere om å følge opp intensjonene bak 
rettighetsfestingen av BPA. Samtidig minner ministeren om at kommunene har 
fått kompensert midler for BPA ordningen gjennom tilskudd i frie midler. 

  

4.4  Anbefalinger overfor kommunene: 

 
a. Sikre tilgjengelighet til fastlegen for timebestilling og redusere bruk av 

vikarer. 
b. Styrke pasientsikkerhet gjennom økt pasientinformasjon og medvirkning - 

kopi til pasienten av henvisninger og epikriser. 
c. Styrke faglig og helserettslig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. 
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d. Etablere brukerutvalg i helse- og omsorgssektoren som bidrar til god 
kvalitet, trygghet og trivsel. 

e. Styrke pasient- og brukerrettigheter gjennom økt kompetanse innen 
saksbehandling og god forvaltningspraksis. 

f. Sikre kvalitet og tilsyn for å trygge oppfølging etter fall, medikamentbruk og 
ernæring . 

g. Kommunene må sikre at lovfestet brukerstyrt personlig assistanse til 
funksjonshemmede blir ivaretatt slik intensjonen i ordningen er forutsettes. 
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5.0  SAMHANDLINGSREFORMEN –  

 

 «Rett behandling- på rett sted – til rett tid» 
 

Regjeringen har lagt fram en stortingsmelding (St. meld.nr. 47 (2008-2009) 
som tar utgangspunkt i dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordringer. 
Hovedutfordringene er knyttet både til pasientperspektivet og 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Stortingsmeldingen legger spesielt vekt på at 
samhandling bør være helse- og omsorgssektorens viktigste 
utviklingsområder framover.  I meldingen pekes det på utfordringer som;  
 

 pasienters behov for koordinerte tjenester ikke besvares godt nok - 
tjenestene framstår som fragmenterte 

 tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge 
sykdom 

 demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil 
kunne true samfunnets økonomiske bæreevne 

  
Et sentralt tiltak i reformen er raskere utskriving av «ferdig»-behandlede 
pasienter som skal raskt tilbake til kommunene for evt. videre oppfølging og 
behandling gjennom et kontinuerlig pasientforløp. 
 
Pasient- og brukerombudet har mottatt henvendelser som direkte kan 
tilskrives 
samhandlingsreformen, og det foreligger nå en forskningsrapport ref. 
«Sykepleien» publisert 17.02.2017 (Bruvik, Drageset og Abrahamsen)  som 
viser  
at det er en dobling av antall pasienter som døde på sykehjem etter 
sykehusopphold (27 % versus 13 %), etter at samhandlingsreformen var 
innført. Sammenliknet med før reformen, viste at pasientene som var innlagt 
etter at samhandlingsreformen var innført, var på 88 år versus 85 år. Færre 
ble overført til annet sykehjem (21 prosent mot 45 prosent), og flere ble 
utskrevet til eget hjem (47 prosent mot 36 prosent). 

Konklusjon fra undersøkelsen viser at pasienter som ble overflyttet fra 
sykehus til sykehjem etter at samhandlingsreformen var innført, var eldre. 
Dessuten døde flere på korttidsopphold ved sykehjem etter overføring fra 
sykehus. Det er grunn til å anta at disse resultatene har konsekvenser for 
kompetanse og bemanningsbehov i sykehjem. 
 
Forskningsrådets evaluering*) av samhandlingsreformen har reformen hatt 
begrenset betydning for hvordan kommunehelsetjenesten opplever 
samhandlingen. Samarbeidet beskrives som asymmetrisk ved at 
sykehuslegene har definisjonsmakt i vurderingen av når en pasient er 
utskrivningsklar uten at den medisinske kompetansen i kommunen i særlig 
grad involveres i beslutningen 
 
Henvendelser til ombudet viser en økning av saker fra 2012 til 2015 som 
gjelder behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Vi har 
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økende saker hvor søknad om heldøgns pleie- og omsorgstjenester blir 
avslått. 
I de fleste kommunene i Nordland har vi sett omgjøring av heldøgns plasser 
som blir omgjort til korttidsplasser og «mottaksinstitusjon» for pasienter fra 
sykehusene. Dette fører til færre heldøgns- omsorgsplasser for 
hjemmeboende eldre som trenger sykehjemsplass (heldøgns pleie/ -og 
omsorg).  
 
Vi ser også en rekke eksempler på lav lege- og sykepleiedekning og er kjent 
med at det å skaffe personell med egnet kompetanse i kommunenes helse- og 
omsorgssektor, er en utfordring.  
En av forutsetningene for at reformen skal lykkes er at den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten er rustet til å gi et forsvarlig og trygt tilbud.  
 
*) https://ehelse.no/nyheter/forskningsradets-evaluering-av-
samhandlingsreformen     16. jun. 2016 - Sluttrapport fra styringsgruppen for 
forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen. 
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Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 
brukerrettighetsloven). 

 

Kapittel 8. Pasient- og brukerombud  

Overskriften endret ved lov 22 aug. 2008 nr. 7 4(ikr.1 sep. 2009 iflg. res. 21 aug. 2009 nr. 1102).  

§ 8-1. Formål  

       Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, 

interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.  

Endret ved lover 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 

jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).  

§ 8-2. Arbeidsområde og ansvar for ordningen  

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

brukerombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse- 

og omsorgstjenester.  

       Ombudet skal utføre sin virksomhet selvstendig og uavhengig.  

Endret ved lover 15 juni 2001 nr. 93 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 14 des 2001 nr. 1417), 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 

sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102), 18 des 2009 nr. 131 (ikr. 1 jan 2010 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1584), 24 

juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).  

§ 8-3. Rett til å henvende seg til pasient- og brukerombudet  

       Pasient- og brukerombudet kan ta saker som gjelder forhold i den statlige 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, opp til behandling 

enten på grunnlag av en muntlig eller skriftlig henvendelse eller av eget tiltak.  

       Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til 

behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym.  

Endret ved lover 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 

jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).  

§ 8-4. Behandling av henvendelser  

       Pasient- og brukerombudet avgjør selv om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta 

en sak opp til behandling. Dersom pasient- og brukerombudet ikke tar saken opp til 

behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og en kort begrunnelse for dette.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  

§ 8-5. Pasient- og brukerombudets rett til å få opplysninger  
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       Offentlige myndigheter og andre organer som utfører tjenester for forvaltningen, skal gi 

ombudet de opplysninger som trengs for å utføre ombudets oppgaver. Reglene i tvisteloven 

kapittel 22 får tilsvarende anvendelse for ombudets rett til å kreve opplysninger.  

Endret ved lov 17 juni 2005 nr. 90 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 26 jan 2007 nr. 88) som endret ved lov 26 jan 2007 

nr. 3, 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  

§ 8-6. Pasient- og brukerombudets adgang til helse- og omsorgstjenestens lokaler  

       Pasient- og brukerombudet skal ha fri adgang til alle lokaler hvor det ytes statlige 

spesialisthelsetjenester og kommunale helse- og omsorgstjenester.  

Endret ved lover 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102), 24 juni 2011 nr. 30 (ikr. 1 

jan 2012 iflg. res. 16 des 2011 nr. 1252).  

§ 8-7. Pasient- og brukerombudets oppgaver  

       Pasient- og brukerombudet skal i rimelig utstrekning gi den som ber om det informasjon, 

råd og veileding om forhold som hører under ombudets arbeidsområde.  

       Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning 

om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet.  

       Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under 

ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og 

brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende.  

       Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er 

påkrevet at disse følger opp.  

       Pasient- og brukerombudet skal sørge for å gjøre ordningen kjent.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  

 

§ 8-8. Forskrifter  

       Departementet kan gi forskrifter til gjennomføring og utfylling av bestemmelsene om 

pasient- og brukerombud.  

Endret ved lov 22 aug 2008 nr. 74 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 21 aug 2009 nr. 1102).  
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Andøy  Bø  Hadsel  Sortland   

        
  

Øksnes    Flakstad Moskenes Røst         Vestvågøy Værøy    Vågan 

                            

Ballangen Evenes Lødingen Narvik Tjeldsund Tysfjord 

         

Beiarn     Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy       Saltdal 

                            

Steigen Sørfold  

     

Alstadhaug Bindal     Brønnøy Dønna  Grane  Hattfjelldal Hemnes 

                       

Herøy  Leirfjord Lurøy  Nesna      Rana   Rødøy  Sømna 

                  

Træna     Vefsn   Vega    Vevelstad    
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Saltdal kommune  

 

 

 

 
Vår ref Saksbehandler Dato 
2017/150 Stein Ole Rørvik, tlf.:  26.01.2017 

 

Høringsdokument - Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem i Saltdal kommune 

 

Hjemmel: Vedtatt i N. N kommunestyret (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om 

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre 

ledd, jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og 

brukerrettighetsloven) § 2-1 e. 

§ 1. Formål  

Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse og 

omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med 

rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e. 

Forskriften skal:  

a) bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive 

hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden. 

b) forholde seg til forsvarlighetsprinsippet 

 

§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Saltdal kommune, og som har behov for 

langtidsopphold i sykehjem der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Saltdal kommunes tilbud om plass i bofellesskap med heldøgntjenester omfattes ikke av 

forskriften. 

§ 3. Grunnlag for vurdering og tildeling  

Saltdal kommune bruker beste effektive omsorgsnivå (BEON) som prinsipp ved tildeling av 

tjenester og tiltak i omsorgstrappa. Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå der økende 

hjelpebehov møtes med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Tjenester på 

lavere nivå skal som hovedregel være forsøkt før tildeling av langtidsplass i sykehjem, dette 

inkluderer utredning og vurderingsopphold på korttidsopphold. 
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IPLOS er et lovpålagt helseregister med data som beskriver bistandsbehov og ressurser til de 

som søker eller mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, denne brukes ved vurdering. 

Ved vurdering tas det hensyn til søkers: 

a) Evne til egenomsorg  

b) Mentale tilstand / funksjon  

c) Nettverk og dets omsorgsevne 

d) Boforhold / geografi 

e) Endring i helsetilstand  

f) Kognitiv svikt 

g) Fall tendens 

h) Ernærings problematikk 

 

§ 4. Kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem  

Hovedkriteriet er at langtidsopphold i sykehjem tildeles personer som etter § 3 i denne 

forskriften er vurdert til å ha omfattende behov for oppfølging av medisinsk behandling, pleie 

og tilsyn som ikke krever sykehusinnleggelse. 

Andre kriterier som skal vektlegges ved vurdering for tildeling er: 

a) Omfattende behov for helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, der andre 

tjenester har vært forsøkt eller vurdert, uten å dekke nødvendig og forsvarlig tjeneste 

som dekker behov for helse og omsorgstjenesten. 

b) Omfattende hjelpebehov der nødvendig kompetanse og utstyr for å sikre 

helseoppfølging og behandlinger kun kan gis i institusjon. 

 

§ 5. Endring/bedring av funksjon. 

Ved endring av funksjon, kan pasienter skrives ut fra langtidsplass, der dette vurderes som 

faglig forsvarlig. 

§ 6. Søknad og vedtak 

Tildeling av langtidsopphold skjer på bakgrunn av helseopplysninger, søknad og vurdering av 

individuelle behov. På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. 

Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens egen hjemmeside og på Tildelingskontoret. 

Søknad sendes til Tildelingskontoret, som behandler og vurderer søknad og søkerens behov for 

tjenester. 
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§ 7. Venteliste 

Dersom søker fyller kriteriene for langtidsopphold, men kan få forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester i hjemmet i påvente av langtidsoppholdet, skal kommunen sette søker på 

venteliste dersom det ikke er ledig plass. Ved ledig plass skal alle på ventelista vurderes av 

Tildelingskontoret. Ved ledige plasser skal den med størst hjelpebehov ut fra kriteriene i § 4 

prioriteres. 

Tildelingskontoret har ansvar for å holde oversikt over personer som venter, og å vurdere 

situasjonen jevnlig. 

§ 8. Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 

Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige 

tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel 

være økt hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter, støttekontakt, korttidsopphold og/eller 

andre tjenester beskrevet i omsorgstrappa. 

Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende, kan få vurdert tilbud om avlastende 

tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter skal også 

vurderes. 

§ 9. Egenandel 

Kommunens beregning av egenandel følger av forskrift om egenandel for kommunale helse og 

omsorgstjenester. 

§ 10. Klageadgang  

Vedtak kan påklages til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. En klage skal 

være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3. En eventuell klage fremsettes for 

Tildelingskontoret i Saltdal kommune, som tar saken til vurdering i første instans. Dersom det 

ikke gis medhold skal Tildelingskontoret sende klagen til Fylkesmannen for endelig vurdering og 

avgjørelse. 

Klagefrist er 4 uker, og skal fremgå av vedtaket jf pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5. 

For nærmere opplysninger, eller ved behov for hjelp til å fremsette en eventuell klage, veileder 

Tildelingskontoret/sak.  

§ 10 Ikrafttreden 

xx.xx.2017 
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SAMHANDLINGSOMRÅDET HELSE OG OMSORG 

TILDELINGSKONTORET 
Rapport for 1. kvartal 2017 

 
Tor Helge Ramsvik / Runar Jensen 

20.03.2017 
 

 

 

  

Rapporten er en kort tilstandsbeskrivelse av status tildelingskontoret hittil i år. Gir en kort 
orientering om noen nøkkeltall knyttet til tildelte tjenester og utskrivningsklare pasienter 
NLS, herunder også tall fra 2015/ 2016 
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KORT OM TILDELINGSKONTORET: 
 

Kontoret holder til i 2. etasje i RO – MA bygget på Rognan 

Tildelingskontoret har følgende ansvarsområder: 

- Følge opp kontakt mellom sykehus og kommunens pleie – og omsorgstjeneste 
- Forberedelser i forbindelse med utskriving fra sykehus 
- Behandling av søknader som gjelder tildeling av pleie og omsorgstjenester som: 

 Helsehjelp i hjemmet (Hjemmesykepleie, kreftsykepleie) 
 Praktisk bistand (hjemmehjelp, miljøtjeneste, brukerstyrt personlig assistent) 
 Støttekontakt  
 Omsorgslønn 
 Avlastning 
 Omsorgsbolig 
 Korttids – og langtidsopphold i sykehjem 
 Trygghetsalarm 
 Dagaktivitet for hjemmeboende1 

   
STATUS TJENESTETILDELING 2017     
 

 
Antall dobbeltrom på langtidsavdelinger pr 31.12.16 
 

 
0 

 

Plass situasjon pr 20.03.17 

 
Nordlandssykehuset - på vent korttidsplass 
 

 
0 

 
Hjemmeboende – på vent korttids eller avlastning 
 

 
2 

 
Korttidsavdeling – på vent langtidsplass 
 

 
2 

 
Hjemmeboende på vent Langtidsplass (venteliste) 
 

 
3 

 
1 Fra hjemmeside Saltdal kommune 
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Langtidsplasser institusjon innvilget/avslått - 2017 

Innvilget    1       2   0          
 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 
Avslått    0       0   0          

 

 

NLSH – Kommune 2016 

 

 

 

 

 

Måned Antall utskrivningsklare pasienter Utskrivningsklare døgn Utskrivningsklare pasienter med betaling Sum betaling 
Januar 18  3    13 500,- 
Februar 12  2       9 000,- 
Mars 19  1       4 500,- 
April 10  0               0,- 
Mai 16  3    13 500,- 
Juni 19  7    31 500,- 
Juli 13  7    31 500,- 
August 18  3    13 500,- 
September 9  0               0,- 
Oktober 11  1       4 500,- 
November 9  0                0,- 
Desember 7  1        4 500,- 
Sum 161  28  126 000,- 
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NLSH – Kommune 2017 – 20.03.17 

 

 

 

Måned Antall utskrivningsklare pasienter Utskrivningsklare døgn Utskrivningsklare pasienter med betaling Sum betaling 
Januar 22  7   31 500,- 
Februar 8  13   58 500,- 
Mars 12  1      4 500,- 
April     
Mai     
Juni     
Juli     
August     
September     
Oktober     
November     
Desember     
Sum     
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Kostnader liggedøgn 2015 - 2017 

76500

126000

94500
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Antall liggedøgn NLSH 2015 og 2016 
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Sammenlikning kommuner døgnbetaling NLSH 
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Innvilgede timer i hjemmebaserte tjenester – hjemmesykepleien 2016 - 2017 

684.45

695.53 695.47

733.83 733.79

754.87 752.4

743.9

695.9

709.82 711.32

718.75

698.39
693.22

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 mai-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 des-16 jan-17 feb-17

Antall timer innvilget

 

 

Innvilgede timer i Rus- og psykisk helsetjeneste Rognan - 2016 - 2017 

42.58
45.33

44.08 45.08 45.08
43.33 43.33 43.33

37.83

40.83 39.83 39.83
37.62 37.87

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 mai-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 okt-16 nov-16 des-16 jan-17 feb-17

Antall timer innvilget

 

Innvilgede timer i Rus- og Psykisk helsetjeneste Vensmoen - 2016  
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29.5

31.75

29.25 29.25 29.25

28.25

jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 mai-16 jun-16

Antall timer innvilget

 

*Ikke registrert data f.o.m jun. 16 

 

Aktive tjenester i perioden for Hjemmetjenesten Jan. 2016 – mars 2017 

 Antall brukere Antall tjenester Sum varighet pr uke 

Januar 2016 136 307 665,32 

Februar 2016 138 316 676,07 
Mars 2016 142 322 679,55 
April 2016 143 316 702,25 
Mai 2016 147 321 706,08 
Juni 2016 147 339 735,13 
Juli 2016 151 345 752,00 
August 2016 153 358 743,30 
September 2016 155 372 756,50 
Oktober 2016 154 381 746,10 
November 2016 158 384 742,45 
Desember 2016 163 404 771,36 
Januar 2017 167 411 744,14 

Februar 2017 169 416 745,29 
Mars 2017    
April 2017    
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Aktive tjenester i perioden for Rus- og psykisk helsetjeneste Rognan Jan. 2016 – mars 
2017 

 Antall brukere Antall tjenester Sum varighet pr uke 

Januar 2016 21 24 30,30 

Februar 2016 21 27 33,30 
Mars 2016 21 26 33,30 
April 2016 21 28 36,00 
Mai 2016 21 28 34,30 
Juni 2016 21 27 34,30 
Juli 2016 21 26 34,30 
August 2016 21 26 34,30 
September 2016 21 26 34,30 
Oktober 2016 20 27 37,30 
November 2016 20 27 37,00 
Desember 2016 21 26 36,30 
Januar 2017 22 25 35,52 

Februar 2017 23 26 36,52 
Mars 2017    
April 2017    

 

 

Aktive tjenester i perioden for Rus- og psykisk helsetjeneste Vensmoen  jan. 2016 – mars 
2017 

 Antall brukere Antall tjenester Sum varighet pr uke 

Januar 2016 12 18 29,30 

Februar 2016 12 19 32,00 
Mars 2016 12 17 30,45 
April 2016 11 16 29,15 
Mai 2016 11 16 29,15 
Juni 2016 12 17 31,45 
Juli 2016 11 15 28,15 
August 2016 11 15 28,15 
September 2016 11 15 28,15 
Oktober 2016 11 15 28,15 
November 2016 12 18 28,15 
Desember 2016 12 16 28,15 
Januar 2017*    

Februar 2017*    
Mars 2017    
April 2017    

 

57



 

Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  2017/1536-1 
Saksbehandler:  Stein Ole Rørvik 

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse/omsorg 1818/2017 28.03.2017 

 
Velferdsteknologi fase 1 
 
Foreliggende dokumenter: 
1 oppsummering velferdsteknologi 

- Velferdsteknologi i Saltdal kommune – oppsummeringsrapport fase 1, anskaffelse av digital 
plattform 

 
Sakens bakgrunn 
Arbeidet med velferdsteknologi i Saltdal kommune startet høsten 2015. Bakgrunn for oppstart er at 
trygghetsalarmene i kommunen er i en kritisk dårlig forfatning. Fokus da var å igangsette et arbeid for 
utskifting av disse i henhold til nasjonale anbefalinger om overgang fra analoge til digitale 
trygghetsalarmer innen 2020. I løpet av våren 2016 ble dette fokuset endret til en mer helhetlig 
tilnærming, der også sykesignalanlegg på sykehjem og omsorgsboliger ble tatt med. Felles for 
sykesignalanlegg og trygghetsalarmer er at de er å regne som utdaterte, og at systemene er i en kritisk 
dårlig forfatning. 
  
Kommunestyret har i sak 143/16 pkt 13 vedtatt  
 

- «Foreslåtte investeringstiltak: Etablering av nødstrømsaggregat og innkjøp av satellitt telefoner, 
samt velferdsteknologi at investering på velferdsteknologisk plattform skal kvalitetssikres, faglig 
og kostnadsmessig.» 

 
En har i prosjektet valgt en modell i to faser: 
 
Fase 1 – Anskaffelse av digital plattform 
Fase 2 

a) Rammer for samarbeidskommuner i indre Salten  
b) Implementering av velferdsteknologi i utvikling av helse- og omsorgstjenester i Saltdal kommune 

 
Saken oppsummerer fase 1 for arbeid med velferdsteknologi i Saltdal kommune og en beskrivelse av 
hovedlinjene i fase 2. 
 
 
Vurdering 
Arbeidet med velferdsteknologi startet høsten 2015, endring i fokus og tilnærming medførte at det ble satt 
en utvidet, tverrsektoriell prosjektorganisering der det ble vektlagt å se på velferdsteknologiske løsninger 
i et mer helhetlig perspektiv. Denne justeringen er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, der den 
teknologiske utviklingen og befolkningsdemografien sees i forhold til utforming av kommunens 
fremtidige helse- og omsorgstjenester. Det er i prosjektarbeidet innledet et samarbeid med Beiarn og 
Sørfold kommune, kommunene har sammen utarbeidet en felles kravspesifikasjon. 
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Prosjektorganiseringen oppleves som vellykket fra prosjektgruppen og det anbefales at man organiserer 
fase 2 på lik måte. En utfordring er å erstatte prosjektkoordinator som har gått over i en annen stilling i 
kommunen, denne funksjonen har vært en nøkkelfaktor for at man har lyktes med måloppnåelse. 
Rådmann vil gi ros til prosjektdeltakerne for god prosjektgjennomføring, man har jobbet tverrfaglig, 
tverrsektorielt og interkommunalt noe som i tillegg har medført betydelig kompetanseøkning på 
velferdsteknologi for deltakerne.  
 
En har ikke sett det nødvendig å involvere tillitsvalgte i denne fasen. Velferdsteknologi vil få betydning 
for ansattes hverdag, og det vil være viktig å involvere tillitsvalgte i planleggingen av 
implementeringsfasen. 
  
I forhold til beregnet varighet for prosjektet – fase 1, er leveranse på kravspesifikasjon i henhold til 
oppsett. Kravspesifikasjonen er per dags dato ferdig i januar 2017 og kvalitetssikres av SIIS. Rapporten 
«Velferdsteknologi i Saltdal kommune – oppsummeringsrapport Fase 1 - anskaffelse av digital plattform» 
beskriver prosess, måloppnåelse, aktivitet, økonomi og læring. I tillegg beskriver den momenter en bør ha 
med inn i Fase 2. 
 
Inn i fase to av prosjektet skal en ny prosjektorganisering etableres, man vil benytte samme rammen som i 
fase 1. Prosjektgruppen og prosjektleder skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som er bygd på den forrige 
prosjektbeskrivelsen (Fase 1) og oppsummeringsrapporten for fase 1. Hovedfokuset vil være todelt: 
 

A. Rammer for samarbeidskommunene i Indre Salten (SaiS) for anskaffelse og utvikling av en 
helhetlig plattform for velferdsteknologi 

B. Implementering av velferdsteknologi i utvikling av helse og omsorgstjenester i Saltdal kommune 
 

Implementering av velferdsteknologi er en krevende oppgave som omfatter mange områder som blant 
annet standardisering og kommunikasjonsløsninger, etiske og juridiske rammer, motivasjon og 
rådgivning. Kommunen vil sende søknad til Helsedirektoratet om eksterne midler som er knyttet opp mot 
Omsorgsplan 2020 – innføring av velferdsteknologiske løsninger. Tilskuddet vil kunne være et viktig 
bidrag til implementeringsarbeidet. 
 
 
Rådmannens innstilling 
 

- Helse- og omsorgsutvalget tar saken til orientering 
- Prosjektplan for fase 2 fremlegges helse- og omsorgsutvalget 30. mai 
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Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  2017/1538-1 
Saksbehandler:  Stein Ole Rørvik 

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse/omsorg 1919/2017 28.03.2017 

 
Utredning - etablering av øyeblikkelig hjelp innen psykisk helse og rus i 
Saltdal kommune 
 
Foreliggende dokumenter: 
1 Uttalelse FO_saltdal_KAD 
2 Uttalelse NSF_saltdal_OPPRETTELSE AV KAD TILBUD RUS OG PSYKISK HELSE 
3 Helhetlig_rus_psyk 
4 SWOT analyse alternativer KAD 

- SWOT analyse alternativer KAD 
- Helsedirektoratets veileder - Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
- Helhetlig tjenestetilbud innenfor psykisk helse- og rusfeltet i Saltdal kommune 
- Uttalelse NSF 
- Uttalelse FO 
-  

Sakens bakgrunn 
 
Helse- og omsorgsutvalget vedtok 19.10.16 at etablering av øyeblikkelig hjelp døgntilbud for psykisk 
helse- og rusområdet utredes snarest, PS 62/16. Rådmann la frem for helse- og omsorgsutvalget den 
24.02.17 en utredning, PS 2/17, om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen psykisk helse og 
rus. Saken ble vedtatt utsatt med følgende vedtak: 

1. Tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus; herunder KAD tilbud; bør samordnes i en koordinert 
helhetlig tiltakskjede; konferer vedtak i PS 62/16 i utvalg for helse og omsorg 

2. Muligheter og begrensninger ved å opprette et KAD tilbud innen psykisk helse og rus i ROP 
institusjonen eller sykehjemmet; herunder økonomiske konsekvenser, utredes. 

Plikten til å etablere dette tilbudet i kommunen var 01.10.2017, det vil bli innført betalingsplikt for 
utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern men tidligst fra 1. januar 2018. Bakgrunnen for å innføre 
plikten for personer som har psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer er at denne gruppen ikke skal 
diskrimineres, men ha lik tilgang til helsetjenester når det haster.  
 
Målgruppe 
Pasientgrupper som ikke er aktuelle for et kommunalt ø-hjelp tilbud: 
 
Øyeblikkelig døgnopphold i kommunen vil ha andre faglige og juridiske rammer enn innleggelse i 
spesialisttjenesten og må avgrenses mot: 

- tilstander som utløser plikt til å yte øyeblikkelig hjelp i spesialisttjenesten, f.eks. psykotiske 
tilstander preget av svær uro eller voldsomhet som medfører betydelig fare for pasientens eller 
andres liv eller helse 
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- andre alvorlige og/eller uavklarte tilstander, slik som innleggelser der tvang er nødvendig, 
utagering-/voldsproblematikk, akutt- og uavklart rusmiddelforgiftning, og andre uavklarte 
tilstander. 

- Begrensninger: Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å 
utrede, behandle eller yte omsorg til, jf. Hol. § 3-5 og § 2 i ny forskrift 

Pasientgrupper som kan være aktuelle for et kommunalt ø-hjelp tilbud: 
- avklart tilstand og/eller diagnose, hvor hovedproblemet er forverring av kjent psykisk lidelse 

og/eller rusmiddelproblem, ofte med akutt funksjonsnedsettelse på ulike livsområder 

- kan også være opplevd funksjonstap som skyldes utenforliggende forhold som f.eks. stress, 
konflikter eller andre sosiale- og psykososiale forhold rundt pasienten 

 
Vurdering 
 
Koordinert helhetlig tiltakskjede 
Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og 
koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer. 
Tjenesten skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.  
 
Kommunens ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven omfatter alle pasient- og brukergrupper innen 
rus, psykiatri og somatikk. Personer med nedsatt funksjonsevne eller personer som sliter med sosiale 
problemer kommer også inn under loven. Helse- og omsorgstjenesteloven er, med unntak av 
fastlegeordningen, profesjonsnøytralt utformet og sørge for ansvaret i loven gir alle lik rett til helse- og 
omsorgshjelp. Loven er også diagnoseuavhengig utformet, ingen tiltak eller tjenester er direkte innrettet 
mot en spesiell diagnosegruppe. Det er alvorligheten i pasienten/brukerens problemer, og behovet for 
hjelp, som styrer hvem som skal ha hva, og hvor mye hjelp den enkelte har rett til å få. Det er viktig å 
presisere at personer med rusmiddelavhengighet eller psykisk lidelse på lik linje med alle andre personer 
har rett til alle typer tjenester som kommunen kan tilby via sin helse- og omsorgstjeneste, herunder også 
KAD tilbud. 
 
Saltdal kommune sitt tildelingskontor skal sikre lik tilgang på tjenester til alle innbyggere, sikre 
tverrfaglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov. Tildelingskontoret har ansvar for 
saksbehandling og fatter vedtak på tildeling av tjenester. Kontoret samarbeider tett med aktuelle 
fagpersoner og interne/eksterne instanser. Tildelingskontoret er en sentral viktig aktør for å sikre 
helhetlige tjenester innenfor psykisk helse og rus.  
 
Kommunen har ansatt kommunepsykolog som starter opp i løpet av 2017, rollen vil bidra til å styrke det 
samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter 
helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og behandling av psykiske helseproblemer 
og/eller rusmiddelproblemer for mennesker i alle aldersgrupper. Med en kombinasjon av kompetanse inne 
helsefremmende og forebyggende arbeid, kartlegging og utredning, diagnostikk og behandling, samt 
forskning vil psykologen bli en viktig ressurs i kommunens planlegging tjenesteutøvelse. 
Kommunepsykologen vil ha en viktig rolle for den helhetlige tiltakskjeden. 
 
Helsedirektoratets veiledningsmateriell kap. 4.2 Pasienter som ikke er aktuelle for kommunalt 
øyeblikkelig døgnopphold innen psykisk helse og rus poengterer at det Innen fagområdene psykisk helse 
og rus bør det inngås avtaler med helseforetakene om mulighet for konsultasjon, dialog og veiledning fra 
personell som innehar psykologisk-, psykiatrisk- og rusfaglig kompetanse. Saltdal kommune er i en 
prosess med å revidere tjenesteavtalene for samhandling med helseforetaket, en vil i dette arbeidet jobbe 
frem avtaler som ivaretar at kommunen har tilgjengelig beskrevet spesialistkompetanse. 
 
Videre står det i Helsedirektoratets veiledningsmateriell pkt. 3.5. Innleggelse i kommunalt øyeblikkelig 
hjelp døgntilbud går det fram at En pasient skal være vurdert av lege i kommunen forut for en innleggelse. 
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Det er altså fastlege og legevaktslege som har innleggelsesmyndighet på KAD-plass, enten det gjelder 
somatiske eller psykiske tilstander. Dette forholdet må ivaretas og rutiner må implementeres inn i dagens 
kvalitetssystem for KAD for dette tjenestetilbudet. 
Aktørene innenfor psykisk helse- og rusfeltet i Saltdal kommune er mangfoldig som i sum gir en helhetlig 
koordinert tiltakskjede. Vedlagt en skisse over sentrale aktører og tjenester i Saltdal kommune.1 Saltdal 
kommune har et godt helhetlig tjenestetilbud innenfor rus- og psykisk helsearbeid, med tilførsel av 
psykolog i 2017 vil en styrke tilbudet ytterligere. En utfordring kommunen må ha fokus på er 
koordinering av tjenestetilbudet, særlig etter at rus og psykisk helsetjeneste er organisert under to 
virksomhetsområder kombinert alle de ulike aktørene som bidrar til det helhetlige tjenestetilbudet. 
 
Forsvarlighetskravet 
Et av de viktigste prinsippene i helseretten er at helsepersonell og helseinstitusjoner skal opptre forsvarlig. 
Kravet til forsvarlighet anses blant de rettslige bærebjelkene i helseretten. Dette prinsippet er fastslått i 
helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Det finnes også en 
rekke spesialbestemmelser som stiller krav til forsvarlighet. 
Kravet til forsvarlighet gjelder alt personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, 
uavhengig av profesjons- eller tjenestetilknytning.  
 
Kommunelegen har det medisinskfaglige ansvaret, for øvrig stilles det få kompetansekrav til spesifikke 
oppgaver eller stillinger. Sykehjemsforskriften setter bestemte krav til hvilket personale som skal være 
tilknyttet sykehjem. Et sykehjem skal ha 

 En administrativ leder 
 En lege med ansvar for den medisinske behandling 
 En offentlig godkjent sykepleier som skal ha ansvar for sykepleien 

 
I forskrift om sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste stilles det følgende krav 
 

 Kommunen skal tilsette kvalifisert personell i de lovbestemte deltjenestene, blant annet  
 Helsesøstre for å dekke behovet for de spesielle sykepleiefunksjoner i forbindelse med 

helsefremmende og forebyggende arbeid 
 Sykepleiere og hjelpepleiere for å utføre andre funksjoner i kommunens sykepleietjeneste 

 For å kunne tilsettes i helsesøsterstilling må vedkommende ha bestått eksamen fra godkjent 
helsesøsterutdanning 

 Offentlig godkjent sykepleier kan konstitueres i helsesøsterstilling 
 Faglig leder for helsesøstertjenesten skal være helsesøster  
 Faglig leder for hjemmesykepleien skal være offentlig godkjent sykepleier 

 
 
 
Økonomi 
Helse og omsorgssektoren har store krav på innsparinger i inneværende økonomiplan, og all ny aktivitet 
må vurderes nøye. KAD tilbudet er lovpålagt fra 01.01.17, men det foreligger ingen midler i budsjettet for 
å etablere dette tilbudet. Kommunen må derfor etablere tilbudet innenfor gitte økonomiske rammer. 
  

- Å etablere tilbudet i eksisterende tilbud vil ikke gi økte kostander 

- Tilbudet krever tilgjengelig sykepleier 24 timer i døgnet, ROP boligen og området rundt har ikke 
denne ressursen tilgjengelig til enhver tid. Dette kan løses på flere måter som å gjøre om 
fagarbeiderstillinger til sykepleierstillinger, dette vil fordre at noen ansatte må bytte tjenestested. 
En løsning som kan vurderes er bakvakts løsninger med kort responstid. En kan også tilføre 
tjenesten disse ressursene enten med ny stillinger eller intern omprioritering. Dette må vurderes 
nærmere. Uansett løsning må det økte lønnsmidler til. 

 
1 Vedlegg - Helhetlig tjenestetilbud innenfor psykisk helse- og rusfelt i Saltdal kommune 
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- Målgruppen har ofte psykiske helseproblemer/rusmiddelproblemer i kombinasjon med somatiske 
plager, det vil derfor være behov for tilgjengelig medisinsk utstyr. Institusjon har tilgjengelig 
utstyr. Skal tilbudte etableres i ROP boligen vil en måtte investere ett minimum av utstyr. 
Pulsoksymeter, oksygenkonsentrator og utstyr til blodprøvetaking og administrering av 
intravenøs væske og legemiddelbehandling er noe av utstyret som må være på plass. 

- Budsjettet har vedtak på nedskalering på kjøp av private tjenester, pr i dag kjøper vi private 
tjenester på to personer som er høyaktuell for en langtidsplass i ROP boligen. Det vil få en stor 
økonomisk konsekvens å benytte det ledige rommet til KAD hvis konsekvensen er at kommunen 
må etablere ett nytt tilbud et annet sted for disse personene. 

Vurdering av plassering av KAD-plass 
En har involvert avdelingsledere for institusjon og Fløyveien 18 som har bidratt med innspill og 
utarbeidelse av en situasjonsanalyse for å kartlegge sterke og svake sider, og trusler eller mulighter for å 
belyse saken fra flere sider. En har benyttet SWOT-analyse2 som metode. En har bedt om uttalelse fra 
Fagforbundet, NSF, Delta og FO, i tillegg er kommuneoverlegen hørt. 
Saksbehandler har forespurt Fylkesmannen i Nordland om hvilke erfaringer en ser så langt. 
Fylkesmannen sier av erfaring fra kommuner som allerede har etablert dette tilbudet at det nesten ikke er 
innleggelser og det anbefales å etablere tilbudet i eksisterende tilbud slik beskrevet i veilederen fra 
Helsedirektoratet.  
 
Rådgivertjenesten i Veilederen.no, Visma smartskill, har på forespørsel fra Saltdal kommune vurdert 
tilbudet: 
«I veilederen fra Helsedirektoratet er det presisert at formålet med å ta inn personer med psykisk helse- og 
rusmiddelproblemer er å gi et likeverdig tilbud til disse pasientgruppene innenfor det tilbudet som allerede er 
etablert for somatiske pasienter. Retningslinjene i veilederen gjelder både for somatikk og psykisk helse og rus, for 
eksempel med sykepleier tilgjengelighet og tilsyn av lege.  
Tilbudet skal være det samme, men retter seg nå mot flere diagnose grupper.» 
 
 
 
Kommuneoverlege er bedt om en uttalelse: 
«Vurdering av KAD-plassens lokalisering 
KAD-plassen kan plasseres enten i Saltdal sykehjem eller i ROP-boligen på Vensmoen. Begge lokaliseringer har sine 
styrker og svakheter som er skissert i SWOT-analyser. Utkastet til saksframlegg anbefaler at et slikt KAD-tilbud blir 
lokalisert til det allerede opprettede KAD-tilbudet på Saltdal sykehjem. 
 
Fordelene med lokalisering til Saltdal sykehjem er tydelige, slik det også påpekes i utkastet til saksframlegg. Det er 
blant annet et ufravikelig krav om sykepleier tilgjengelig 24 timer i døgnet – noe som pr. i dag bare kan tilbys ved 
Saltdal sykehjem. Videre er det et krav om tilgjengelighet av lege innen rimelig tid – et slikt tilbud er allerede 
etablert i forhold til det etablerte KAD-tilbudet for somatiske pasienter. Rutiner og elektroniske 
kommunikasjonsløsninger er etablert og i bruk. 
 
Ulempen med lokalisering midt i et sykehjem er nettopp dette: At KAD-rommet er midt oppi en sykehjemsavdeling 
kan bidra til å innskrenke hvilke pasientgrupper som kan være aktuelle å ta inn i dette tilbudet. Men 
pasientgruppene som dette tilbudet er beregnet på, er jo allerede sterkt begrenset, slik saksframlegget tydelig 
viser.  
 
Alt i alt trur jeg at en lokalisering av KAD-tilbudet til Saltdal sykehjem vil være mer hensiktsmessig enn å plassere 
det i ROP-boligen på Vensmoen.» 
 
En kjenner til ulik organisering av dette tilbudet, noen steder er tilbudet etablert i samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten, noen kommuner etablerer det sammen med døgnbasert tilbud for rus og 
psykisk helsetjeneste og flere har interkommunalt samarbeid i ulike modeller. 

 
2 Vedlegg  – SWOT analyse alternativer KAD 
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I arbeidet med saksutredningen har en undersøkt med Meløy, Steigen, Beiarn, Fauske og Gildeskål 
kommune på hvordan de har etablert dette tilbudet. Alle har samlokalisert med eksisternede tilbud på 
somatisk KAD tilbud. 
 
I 2015 hadde den somatiske KAD plassen i Saltdal kommune 154 liggedøgn, i 2016 hadde KAD plassen 
170 liggedøgn. Tar man utgansgpunkt for 2016 har KAD rommet ikke vært i bruk 195 døgn i løpet av 
året. Det legges til grunn et meget begrenset omfang av liggedøgn for psykisk helse og rus som kan 
overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. 
 
Kommunen har to alternativer for etablering av KAD tilbud, det er både styrker og svakheter med begge 
løsningene. Kommunen har et veletablert tilbud i ROP boligen med tilhørende utadrettet tjeneste og 
Saltdal sykehjem har et erfaringsbasert godt etablert KAD tilbud. Ut fra en helhetsvurdering fremstår det 
ene alternativet klart som det beste alternativet. Med å etablere tilbudet i eksisterende KAD tilbud vil det 
ikke gi noen økonomiske konsekvenser. Man følger Helsedirektoratets veileder, anbefalingen fra 
Fylkesmannen, i tråd med vurderingen fra Visma smartskill, erfaringer fra andre kommuner og man 
utnytter kompetansen og ressursene som allerede er etablert. Kommunen klarer også raskt  å etablere 
dette tilbudet, som skulle vært klart i fra 01.01.17. 
 
 
Rådmannens innstilling 
 

- Øyeblikkelig hjelp døgnopphold for psykisk helse- og rusfeltet etableres ved eksisterende KAD 
tilbud ved Saltdal sykehjem snarest. 

- Gjennom pågående revidering av tjenesteavtalene med helseforetaket skal en avtalefeste 
muligheten for konsultasjon, dialog og veiledning fra personell som innehar psykologisk-, 
psykiatrisk- og rusfaglig kompetanse. 
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Etablering av KAD – tilbud for personer innen psykisk helse og et rusavhengighet                                                                  

Uttalelse fra FO Saltdal. Tilbakemelding fra medlemmene. 

Et slikt tilbud for personer innen rus og psykisk helse skal være et godt og verdig tilbud. De skal 
skjermes når det er behov for det og kan føle seg trygg og godt ivaretatt. Det er et stort spenn på 
denne bruker gruppen og alder. For enkelte pasienter kan et slikt tilbud passe på et sykehjem for 
andre pasienter og som har et uttalt rusproblem og sliter psykisk kan Rop boligen på Vensmoen være 
det beste tilbudet.  

Utfra det vedtaket som har blitt gjort politisk, ifht etablering av kompetansesenter på Vensmoen, så 
kan en stille spørsmål om ikke KAD bør lokaliseres på Vensmoen. I ROP-boligen har de erfaring med 
brukere innen rus og psykisk helse og kjenner miljøet innen rus/psykisk helse godt. ROP- boligen har 
personell som har helsefaglig høyskoleutdanning og videreutdanning innen psykisk helse og rus.  

Utfra brukerperspektivet så tenker FO at det er bra at «behandlerne» er kjente personer. Ved å 
benytte leiligheten på Fløyveien 18, vil man kunne skjerme pasienten på en bedre måte enn på 
sykehjemmet. I tillegg har en eget toalett og bad. Noe som FO tenker er vesentlig for denne 
brukergruppen med tanke på smitte. I tillegg kan en bruke Fløyveien 18 til avlastning og kriseplass. I 
tillegg er det ikke krav om sykepleier kompetanse. Det må være helsefaglig høgskolekompetanse dvs 
sykepleier eller vernepleier. Det skal drives forsvarlig og begge gruppene må en påregne må ha en 
del opplæring. 

FO har fått tilbakemelding at hvis Saltdal kommune tenker å etablere et kompetansesenter, så må 
det også vises gjennom våre handlinger. Det vil jo være en fornærmelse mot det fagmiljøet vi har på 
Vensmoen hvis vi legger KAD til et somatisk sykehjem. I tillegg har rus/psykisk helse og Rop boligen et 
veldig godt samarbeid med lokal legetjeneste, spesialisthelsetjenesten og politi. I tillegg har 
ruskoordinator koordinerende ansvaret for rusoppfølgingen, bl.a kontakt ansvaret med LAR og 
behandlingsinstitusjoner. Å ha ansvaret også for KAD til denne målgruppen styrker den helhetlige og 
koordinerende oppfølgingen som disse brukerne trenger. 

Personer som skal bruke KAD tilbudet kan ha behov for tett oppfølging, er urolig, har abstinenser og 
har behov for at det er personell i nærheten. I slike situasjoner må en påregne innleie uansett hvor 
KAD tilbudet blir etablert.  

Tilbakemeldingene er at en har i dag et KAD tilbud på sykehjemmet og de personene som har 
somatiske plager og har behov for den behandlingen som sykehjemmet skal få benytte seg av det 
eksisterende tilbudet vi har i dag.  

Mennesker ustabil psykisk helse og rusavhengighet kan få et tilbud på Vensmoen i det eksisterende 
døgntilbudet som er etablert. Få sove, ro og noen å snakke med. Forebygge med å ha et tilbud hvor 
en kan få muligheten å være noen dager når hverdagen blir for vanskelig. 

Mvh 

Turid-Hanne Mathisen                                                                            Røkland     10.03.17 

HTV FO Saltdal 
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OPPRETTELSE AV KAD TILBUD RUS OG PSYKISK HELSE 

 

Nsf har tidligere uttalt seg om opprettelse av KAD tilbud for personer med Rus og psykisk helse. Det 
som er hovedfokus for NSF er at tilbudet som opprettes ansees som faglig forsvarlig, at det ivaretar 
både brukere av tilbudet og ansatte i tjenesten. Dette tilbudet skal som det sies i veilederen gi denne 
brukergruppen et likt tilbud til helsehjelp som resten av befolkningen, og brukere som skal benytte 
seg av KAD tilbudet skal være innenfor den gitte brukergruppen. Det er derfor viktig at brukere 
vurderes fortløpende i forhold til tilstand, slik at de som oppleves som for dårlige til et slikt tilbud, blir 
henvist videre til spesialisthelsetjenesten.  

 

NSF Saltdal stiller seg bak anbefalingen til rådmannen om å legge KAD tilbud for Rus og psykisk helse 
til nåværende KAD tilbud for somatikk.  

 

MVH  

Anne Synøve Kleven 

Plasstillitsvalgt NSF Saltdal
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Helhetlig tjenestetilbud innenfor psykisk helse- og rusfelt i Saltdal kommune 

Aktørene innenfor psykisk helse- og rusfeltet er mangfoldig som i sum gir en helhetlig koordinert 
tiltakskjede. 

 

Tjeneste/aktør Målgruppe Ansvar og oppgaver 
Avdelinger for psykisk helse- 
og rusarbeid 

- Innsatstjenesten 
- ROP 

 

Personer med 
rusmiddelproblemer/Avhengighet 
 
Personer med psykiske vansker/lidelser 
 
Personer med samtidige psykiske-og 
rusmiddelproblemer (ROP-lidelser) 

Utredning og vurdering 
Rehabilitering 
Oppfølging i bolig 
LAR 
Arbeidstiltak 
Støttekontakt 
IP- koordinator 
Nettverks- og familiearbeid 

Fastlegen Hele befolkningen Dekke behovet for 
allmennhelsetjenester; dagtid iht. liste 
 
Individrettet forbyggende 
arbeid, undersøkelse og behandling 
 
Foreskrivning av medisiner 
 
LAR i samarbeid med sosialtjenesten 
og spesialisthelsetjenesten 
 
Henvise til andre instanser 
 
Medvirke i IP, ivareta 
medisinsk faglig koordinering 

Legevakt Hele befolkningen Øyeblikkelig medisinsk hjelp 
 
Diagnostisere, stabilisere og behandle 
akutte tilstander 
 
Vurdere behovet for videre behandling 
i sykehus 

Lavterskel helsetilbud Rusmiddelavhengige og personer med 
samtidige lidelser og omfattende 
helseproblemer 

• Rådgivning og veiledning 
• Samtaler 
• Distribusjon av sprøyter/ kanyler 
• Sårstell 
• Vaksinering 
• Prøvetaking 
• Ernæringstiltak 
• Tannhelsetilbud 
• Prevensjon 
• Overdoseberedskap 
• Smittevern 

Psykolog  
(Oppstart høsten 2017) 

Personer med lette og moderate 
psykiske vansker og lidelser 
 
Personer med lettere rusmiddelproblemer 
 
Familier med psykiske vansker eller 
rusmiddelproblemer 

Helsefremmede og forebyggende 
arbeid 
 
Systemarbeid 
 
Grupperettede tiltak 

 
Tidlig intervensjon 
 
Utredning og behandling 
 
Veiledning av personellgrupper i 
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kommunen 
Omsorgstjenester 
 
 

  

Helsetjeneste i 
hjemmet/hjemmesykepleie 
 

Hjelpetrengende og alvorlige syke personer Døgnbasert helsetjeneste i hjemmet 

Personlig assistanse, praktisk 
bistand: 

- BPA 
- Støttekontakter 

Personer med behov for hjelp eller assistanse Praktisk hjelp og bistand 

Omsorgslønn/avlastningstiltak Pårørende med særlig tyngende 
omsorgsoppgaver 
 
Hjelpetrengende og alvorlig syke personer 

Deltar i fritidsaktiviteter 
 
Ytelser rette mot pårørende 

Heldøgns helse og 
omsorgstjenester 

Personer som opplever det vanskelig å være i 
eget hjem 

Sykehjem 
 
ROP bolig 
 
Brukerstyrt heldøgns helse- og 
omsorgstilbud 

Ergo – fysio Personer som trenger å vedlikeholde og bedre 
sin funksjonsevne 

Rådgivning og veiledning 
 
Behandling og tilrettelegging 
 
Funksjonstrening 
 
Tilrettelegge bolig og utemiljø 

Frisklivssentralen Personer med behov for støtte til å endre 
levevaner 

Oversikt over 
helsefremmende/forebyggende tilbud 
i kommunen 
 
Hjelp til å endre levevaner 

Møteplasser og 
aktivitetstilbud 

Personer med psykiske problemer og/eller 
rusmiddelproblemer 

Knaggen 
 
Lyspunktet 

Kommunalt kriseteam Mennesker som opplever/har opplevd 
alvorlige kriser 

Psykososialt støtte og oppfølging 

Barnevern Barn og unge og deres foreldre Behandlinger av meldinger og 
undersøkelser 
 
Deltakere i ulike samarbeidsfora 
intern/eksternt 
 
Henvisning til BUP 
 
Støttekontakt 
 
Avlastningstiltak i hjemmet 
 
Foreldre støttende metoder 
 
Rådgivning og veiledning 

Helsestasjon Foreldre og barn Foreldreveiledning 
 
Rådgivning 
 
Undersøkelser og behandling 

Svangerskap og barselomsorg Mor og barn Livsstilsamtaler 
 
Informasjon 
 
Individuell oppfølging 
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PPT Ungdom og voksne med behov for tilpasning i 
opplæringstilbud eller spesialundervisning 

Pedagogisk psykologisk rådgivning 
 
Vurdere spesialundervisning 

Helsesøstertjenester til 
flyktninger og asylsøkere 

Flykninger og asylsøkere Fokus på psykiske vansker og lidelser 

NAV Alle innbyggere Råd og veiledning 
 
Inntektssikring 
 
Saksbehandler for startlån og bostøtte 
 
Midlertidig botilbud 
 
IP 
 
Kvalifiseringsprogram 
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SWOT – analyse ROP boligen 

Styrker Svakheter 

In
te

rn
e 

Rommet kan kombineres med avlastning 
 
Kompetansemiljø – miljøterapi, 
relasjonskompetanse, obervasjonskompetanse 
 
Skjermet område 
 
Egen leilighet - trygghet  
 
Fagmiljø 
 
Har kapasitet 
 
Faglig nettverk 
 
Organisert inn i rus/psykisk helsetjeneste – 
koordinert tjeneste  
 
Noen personer er kjent 

 

Lokalisering er ikke i tråd med nasjonal veileder 
 
Ikke tilgjengelig sykepleier 24 t/døgn 
 
Begrenset bruk, rommet vil bli stående mye ledig 
 
Fagkompetanse 
 
Andre ROP brukere bør prioriteres 
 
Ingen erfaring med KAD 
 
Økonomi – utstyr og økning av 
sykepleierkompetanse og annen  
 
Kompetanse på praktiske kliniske oppgaver (eks. 
blodprøvetaking, veneflon, oppvæsking)  
 
 

Muligheter Trusler 

Ek
st

er
ne

 

Faglig utvikling av tjenesten 
 
Kompetanseøkning gjennom tjenesteavtaler 
 
Mer attraktiv i arbeidsmarkedet 

Andre brukere kan påvirke negativt 
 
Tilgang på fagkompetanse er en generell 
utfordring 
 
Uenighet internt på hvor tilbudet skal etableres 
(stedskamp) 
 
Sikkerhet – tilgjengelighet politi 

 

Kommentarer til analysen 

Det er et etablert heldøgnstilbud i ROP boligen, det er fagutdannet personell med 
kompetanse, erfaring og kjennskap i forhold til målgruppen. Det er en leilighet tilgjengelig 
noe som gir miljøterapeutiske fordeler. Tjenesten er også knyttet opp mot hjemmeboende i 
rus- og psykisk helsetjeneste i Saltdal kommune. Det er annet helsepersonell tilgjengelig i 
området, hvis det skulle oppstå behov utover den fagkompetansen som er knyttet til 
boligen. En tenker seg at man kan kombinere tilbudet opp mot avlastning i denne 
målgruppen for å få en høyere utnyttelsesgrad av rommet, da innleggelser på KAD vil være 
svært begrenset. Området ligger fint til og tilbudet vil bli organisert inn i rus- og 
psykiatritjenesten. En regner med at noen i målgruppen er allerede kjente personer, noe 
som i seg selv kan være med på å gi en trygghet. Personellet har god relasjonskompetanse 
og ferdigheter i å ivareta personer i en psykisk krise/vanskelig livssituasjon. Miljøterapeutisk 
kompetanse med vekt på omsorg, struktur og støtte er helt sentralt. 
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Lokaliseringen er ikke i tråd med nasjonal veiledere og anbefalinger fra Fylkesmannen i 
Nordland. Retningslinjene i veilederen gjelder både for somatikk og psykisk helse og rus, for 
eksempel med sykepleier tilgjengelig hele døgnet. Boligen har ikke sykepleierkompetanse 
knyttet til seg, noe som må løses ved å tilføre tjenesten denne kompetansen eller gjøre om 
stillinger. Dette vil få en økonomisk konsekvens.  

Det er et krav til prosedyrekunnskap for nødvendig bruk av medisinsk utstyr, det er 
eksempelvis pulsoksymeter, O2 behandling, blodprøvetaking og administrering av intravenøs 
væske- og legemiddelbehandling. Utstyr til slik behandling må investeres. 

Pr dags dato har kommunen to personer som er aktuell for et tilbud på ROP bolig, dette er 
personer med alvorlige psykiatriske og rusrelaterte utfordringer som i dag får et tilbud ved at 
kommunen kjøper private tjenester eller er i et annet behandlingsopplegg men er meldt 
tilbake til kommunen. Dette er personer som kommunen må etablere et tilbud til og den 
ledige leiligheten i ROP-boligen bør settes av til dette. 
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SWOT – analyse institusjon 

 

Styrker Svakheter 

In
te

rn
e 

Lokalisering i tråd med nasjonal veileder 
 
Innarbeidet KAD tilbud 

 
Faglig bredde/tilgjengelig helsepersonell 
 
Har erfaring på KAD med denne brukergruppen 

 
Sykepleier tilgjengelig 24 t/døgn 
 
Sterk relasjonskompetanse 
 
Somatisk kompetanse 

 
Struktur på legetilsyn 
 
Krever lite økonomisk 
 
Har kapasitet (190 døgn/år) 

 
Videreføre prosedyrer og kriterier som ligger for 
dagens KAD 
 
Tilbudet i tråd med hvordan nabokommuner 
etablerer tilbudet 
 
Tilbudet i tråd med anbefalinger fra 
Fylkesmannen og faglig rådgivningstjeneste 
 

Kompetanse innen rus 
 
Utforming/beliggenhet på rom  
 
Natt - Bakvakt på sykepleier innimellom 
  
Fysisk plassering av rommet sammen med 
Post-Ob rommet, hvor de deler bad og har 
samme inngang 
 
KAD-rommet er i en somatisk avdeling med 
eldre beboere 

Muligheter Trusler 

Ek
st

er
ne

 

kompetanseøkning gjennom tjenesteavtaler 
 
Ett kontaktpunkt for spesialisthelsetjenesten for 
KAD 
 
Faglig utvikling av tjenesten 
 
Sykehjemmet blir mere attraktivt i 
arbeidsmarkedet 

 

Uenighet internt på lokalisering  
 
Andre beboere kan påvirke negativt 
 
Sikkerhet – tilgjengelighet til Politi  
 
Tilgang på fagkompetanse er blitt dårligere 
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Kommentarer til analysen 

Å etablere tilbudet i eksisterende KAD tilbud er i tråd med nasjonal veileder, anbefalinger fra 
Fylkesmannen i Nordland og i tråd med forståelsen av tilbudet fra Visma smartskill 
rådgivningstjeneste. Tilbudet er innarbeidet og en har robust tilgjengelighet på 
helsepersonell hele døgnet. I tillegg til tilgjengelig sykepleierkompetanse 24 timer i døgnet 
har personalet god relasjonskompetanse og har bred erfaring med å gi omsorg til personer i 
livsskriser. En må merke seg syke eldre har øket forekomst av psykiske problemer og da 
særlig depresjon. En har også erfaring med målgruppen i dagens KAD tilbud. Tjenesten har 
tilgjengelig nødvendig medisinsk utstyr og kompetanse. I 2016 hadde KAD rommet 170 
liggedøgn, man vil kunne utnytte kapasiteten og personellressursene på de 195 døgnene 
rommet ikke er i bruk. Etablering her vil ikke gi noen økonomiske konsekvenser. 

Personalet har erfaring med rus da dette er et økende problemområde innenfor 
institusjonsdrift, men en ser at dette området trenger man en kompetanseheving på. Dette 
kan ivaretas av spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt og ansatte i kommunens psykisk 
helse- og rustjeneste er naturlige samarbeidspartnere internt i kommunen. 

Rommet er lokalisert i en sykehjemsavdeling og en har samme inngang og deler bad med 
pre-obs rommet. At en deler bad og inngang kan være en utfordring, men man har et eget 
rom som man kan oppholde seg på.   
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Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  2017/1600-1 
Saksbehandler:  Stein Ole Rørvik 

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse/omsorg 2020/2017 28.03.2017 

 
Organisering av folkehelsearbeidet 
 
Foreliggende dokumenter: 
  

- Stillingsbeskrivelse folkehelsekoordinator 
- Organisasjonsbeskrivelse av folkehelsearbeidet i Saltdal kommune 

 
Sakens bakgrunn 
 
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 
befolkningens helse og trivsel. Arbeidet skal forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse 
og beskytte mot helsetrusler. Det skal arbeides for en jevn fordeling av helsemessige faktorer som direkte 
eller indirekte påvirker helsen. Folkehelseloven pålegger kommunene følgende ansvar for folkehelse: 
 

 Fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 
 Bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse 
 Bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller 
 Bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen 

 
I folkehelseloven legges ansvaret for folkehelsearbeidet til hele kommunen. Dette innebærer at folkehelse 
ikke bare er helsetjenestens ansvar, men at kommunene skal bruke alle sine sektorer for å fremme 
folkehelse. Kommunen skal fremme folkehelse innen oppgaver og virkemidler som lokal utvikling, 
planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir 
ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Dette kan skje gjennom råd, uttalelser, samarbeid og 
deltakelse i planlegging. Folkehelsearbeid handler om å skape og fremme gode oppvekst vilkår for barn 
og unge, forebygge sykdom og forhindre skade. Det skal utvikles et samfunn som legger til rette for 
sunne levevaner og beskytter mot helsetrusler. Kommunene må benytte systematiske og målrettede tiltak 
rettet mot hele befolkningen og personer eller grupper med særskilte behov. 
 
Kommunen har en arbeidsgruppe for folkehelse som består av kultur, friskliv, frivillige, næringsliv, 
teknisk enhet, skolefaglig koordinator og folkehelsekoordinator. Levekårsutvalget vedtok denne 
organiseringen i 2011. Siden denne organiseringen ble vedtatt ser man av erfaring at det er flere områder 
som er viktig i folkehelsearbeidet som for eksempel barnevern, eldre, NAV og flyktningarbeid. Etter OU 
prosess i kommunen ble folkehelsekoordinator organisert under kommunalleder for Helse- og omsorg, 
koordinatoren har 50 % stilling. 
 
 
Vurdering 
Siden Saltdal kommune startet sitt satsningsarbeid i folkehelse har man lykkes blant annet med å etablere 
rammer for folkehelsearbeidet, etablert fortløpende planarbeid, samarbeidsavtaler med Nordland 
fylkeskommuner og flere prosjekter som har bidratt til bedre folkehelse.   
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Samtidig som man har lykkes godt i dette arbeidet er det viktig å evaluere hvordan arbeidet er organisert 
og hvordan en jobber i den praktiske hverdagen.  Administrasjon ser noen forbedringsområder for at 
Saltdal kommune skal kunne lykkes enda bedre i folkehelsearbeidet: 
  

- Hvordan skal sikre god forankring administrativt og politisk 
- Effektiv og fruktbar folkehelsegruppe 
- Etablere referansegruppe 
- Stillingsbeskrivelse til folkehelsekoordinatoren  

Beskrivelse av organisering av folkehelsearbeidet er vedlagt saken. 
 
Dagens stilling er på 50 %, så det er begrenset kapasitet, det er også verdt å merke seg at ansatte som blir 
involvert i folkehelsegruppa gjør dette i tillegg til sitt ordinære arbeid noe som også kan være en 
utfordring for fremdriften i dette arbeidet. En må tenke at et godt folkehelsearbeid er forebyggende som 
sparer samfunnet for store ressurser, det lar seg ikke gjør å måle dette i kroner, men det vel dokumentert 
at dette arbeidet bidrar til et bedre og friskere liv for den enkelte og sparte ressurser for kommunen. 
Kommunen har stramme økonomiske rammer, men satsningen på dette området vil styrke 
folkehelsearbeidet og dermed ressursbruken til kommunen. Det bør være et langsiktig mål å øke 
folkehelsekoordinatorstillingen til 100 %. 
  
Det er helt avgjørende at folkehelsearbeidet er forankret administrativt og politisk og det har vært en 
usikkerhet på hvordan dette skulle politisk behandles når folkehelsearbeidet er kommuneovergripende og 
er aktuell i alle utvalgene arbeidet er organisert i. En foreslår derfor at saker som skal politisk behandles 
går til utvalgene Oppvekst- og kultur og Helse- og omsorgsutvalget til uttalelse, uttalelsene går så videre 
til Kommunestyret til endelig politisk behandling. På den måten vil sakene bli politisk forankret i alle 
ledd. 
 
Man endrer sammensetningen av folkehelsegruppa med færre medlemmer som har et tydelig mandat på 
oppgavene. På den måten tenker man at gruppen vil være mer robust. Blant annet er gruppen ansvarlig for 
å utarbeide oversikt på folkehelseutfordringer og sikre at kommunen har en oppdatert folkehelseplan. Så 
etablere man en ny funksjon, en referansegruppe bestående av et bredt utvalg representanter fra ulike 
sektorer. På den måten kan folkehelsegruppa hente inn ressurspersoner, drøfte problemstillinger og for å 
få råd og veiledning. 
 
En etablerer en styringsgruppe for folkehelsearbeidet som består av rådmann, kommunalledere og 
folkehelsekoordinatoren. Forankring i den strategiske ledergruppen vil ha stor betydning for et felles 
forståelsesgrunnlag for folkehelsearbeidet. Erfaring fra andre kommuner viser at der folkehelsearbeidet er 
forankret på rådmannsnivå lykkes godt. 
 
Det foreligger ingen utfyllende stillingsbeskrivelse for folkehelsekoordinatoren, det har derfor vært viktig 
å avklare arbeidsoppgaver, forventninger og rammer for stillingen. Forslag på stillingsbeskrivelse er 
vedlagt saken. 
 
Beskrivelse på organisering av folkehelsearbeidet og stillingsbeskrivelsen er utarbeidet med involvering 
fra folkehelsekoordinatoren. 
Saken er sendt til HTV for Fagforbundet, NSF, FO og Delta med mulighet til tilbakemelding. 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
 

- Saltdal kommune ønsker at folkehelsearbeidet skal bidra til egen trivsel, trygghet og god helse for 
alle innbyggere i Saltdal kommune 

- Kommunen vil organisere folkehelsearbeidet ihht vedlagt beskrivelse, «Organisering av 
folkehelsearbeidet i Saltdal kommune». 

88



- Stillingsbeskrivelse for folkehelsekoordinatoren vedtas ihht vedlagt beskrivelse, 
«Stillingsbeskrivelse folkehelsekoordinator» 
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Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  2017/1540-1 
Saksbehandler:  Stein Ole Rørvik 

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse/omsorg 2121/2017 28.03.2017 

 
Kostnadsreduserende tiltak i helse- og omsorg 
 
Foreliggende dokumenter: 
 

- Prosessplan for oppfølging av budsjettvedtak  
- Forpliktende plan 2017 - 2020 

1 Prosessplan nedtrekk 
2 forpliktende plan 2017_2020 

 
Sakens bakgrunn 
 
Kommunestyrevedtak 143/16 pkt 10: 
 

- Rådmannens forslag om 14 økte årsverk fra 2016 til 2017 reduseres til 9 årsverk, dvs at 
foreslått økning på 5 årsverk innen helse/omsorg ikke effektueres. 8 av 9 nye årsverk 
finansieres av økt overføring av integreringstilskudd/tilskudd asylmottak flyktninger» 

 
Forpliktende plan Saltdal kommune 2017 – 2020 
 

- Nedskalering kjøp av private tjenester – i konsekvensjustert budsjett er det lagt 4.023 mill 
kr på helårsbasis til kjøp av private tjenester for enkeltklienter. Tilbudet kan fases ut og 
overføres kommunalt tjenestetilbud. Kommunestyrets vedtak: +2.500’ i 2017 og -3.200’ 
fra 2018 

- Reduksjon barnevernet – Reduksjon barnevernet 250’ og 500’ fra 2020 
- Effektivisering av hjemmetjenesten, flytting av Hesteskoen til ROP, stillinger på topp og 

reduksjon 5 årsverk – i HO-utvalgssak 5/15 ble det drøftet flere alternativer til 
effektivisering i omsorg. Det ble da besluttet sammen med budsjettvedtaket å 
gjennomføre flytting fra Hesteskoen 11 til ROP samt effektivisering av hjemmetjenesten 
med Heimly. I tillegg har kommunestyret vedtatt ytterligere nedbemanning 5 årsverk. 
Samlet nedtrekk 5.850 mill kr.» 

 
 
Vurdering 
 
Formålet med den operative planleggingen, for å tilfredsstille kravene til effektivisering innenfor helse- 
og omsorg, er å etablere forpliktelser i organisasjonen. Begrunnelsen er at det er helt avgjørende å få 
nødvendig involvering og eierskap til tiltak som skal gjennomføres, lykkes man med dette øker 
sannsynligheten betraktelig for at tiltakene gir effekt.  
En har valgt en modell med den hensikt å få frem et klart og tydelig budskap på oppgavene. Ledere som 
skal bidra i prosessen blir gitt klare og tydelige roller, i forhold til mandat og ansvarsforhold. 
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Det er viktig at en ikke har bestemt seg for en prosess uten at de tillitsvalgte er involvert i beslutningene, 
en har derfor planlagt et tett involveringsarbeid med hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte. 
 
Noen av tiltakene har tidligere vist seg vanskelig å gjennomføre, det vil derfor bli viktig å definere 
alternative realistiske kostnadsreduserende tiltak i prosessen. Ett alternativ kostnadsreduserende tiltak er 
allerede igangsatt, som går på å optimalisere inntektene til kommunen knyttet til IS-31 og IS-42. Dette 
arbeidet kartlegger i detalj hvor mye ressurser kommunen faktisk bruker på disse gruppene, i tillegg 
bidrar arbeidet med en kvalitetsheving på tjenestetildelingen. Resultatet er økte inntekter på faktiske 
brukte ressurser på disse brukergruppene som igjen betyr reduserte kostnader. Som følge av dette arbeidet 
bidrar det til at tjenestemottakerne får tilbud om de tjenestene de har behov for. 
De økonomiske effektene vil være betydelig allerede fra 2016.  
 
En del arbeidet er igangsatt. Man har allerede involvert hovedtillitsvalgte for Delta, Fagforbundet, NSF 
og FO, der de er forelagt prosessplanen og en har en felles forståelse for prosessen videre. En har jobbet 
intensivt med å optimalisere inntektene på ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede. 
Utredningsarbeidet med å redusere barnevernet blir forelagt helse- og omsorgsutvalget 28.03.17. 
 
Det er utarbeidet en prosessplan som følge prosessen videre. 

 
Rådmannens innstilling 
 

- Saken tas til orientering 
- Utvalget orienteres om prosessen  

 
1 Tall på registrerte personer med psykisk utviklingshemming som danner grunnlag for utregning av rammetildeling 
i inntektssystemet. Rundskriv IS-3/2017 
2 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. Rundskriv IS-4/2017  
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Kostnadsreduserende tiltak i helse- og 
omsorg 2017 

Prosessplan for oppfølging av budsjettvedtak 2017 - 2020 
 

 

 

Stein Ole Rørvik - kommunalleder / Marit Nybakk - Virksomhetsleder Helse / Victoria Nikolaisen - 
Virksomhetsleder NAV / Mona Storteig - Virksomhetsleder Omsorg 
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Bakgrunn og problemstilling 
Økonomiplan 2017-2010 og forpliktende plan gir samhandlingsområdet helse og omsorg betydelige 
innsparingstiltak i 2017. Totalt er kravet på innsparing på 8 600 000,-. Effektiviseringskravet er i 
primært knyttet opp mot reduksjon av 5 årsverk, tidligere vedtak som ikke er gjennomført, reduksjon 
av barnevernet og nedskalering av private tjenester. 

Samhandlingsområdet helse- og omsorg har de siste årene gjennomgått mange prosesser for å 
redusere tjenestenivået og organisere tjenestetilbudet på en mer effektiv måte. Det har vært 
gjennomført en rekke gode endringer organisatoriske tiltak, men noen av de utviklingsoppgavene har 
ikke vært gjennomførbar noe som har gitt ytterligere krav til nedtrekk. 

Erfaringer de siste årene har vist at det er vanskelig å gjennomføre strukturelle grep med den 
bygningsmassen tjenestene er organisert i dag og det tjenestilbudet som tilbys kommunens 
innbyggere. Helse- og omsorgstjenestene i Saltdal kommune er lokalisert i mange ulike bygg, mange 
av byggene blir små enheter som krever mye bemanning, enn mister stordriftsfordelene med å 
organisere tjenestene i større avdelinger. Skal en møte utfordringene innenfor helse og 
omsorgstjenester må Saltdal endre fokus fra tradisjonell omsorgstekning og mer fokus på 
egenmestringskultur, større vektlegging av å øke brukernes mestringsevne og redusere 
hjelpebehovet. Tiltak kan være flere rehabiliteringsplasser, helsestasjon for eldre, velferdsteknologi 
og rehabiliteringsteam, det fordrer også at kommunen samtidig organiserer tjenestetilbudet i mer 
hensiktsmessig fysisk struktur. Dette arbeidet må sees i et langsiktig perspektiv fordi dette vil 
innebære store endringer i tjenestetilbudet samtidig som den fysiske strukturen må endres, noe som 
kan innebære samlokalisering av tjenester og nybygg. 

Utfordringen i vedtatte nedtrekk i gjeldende økonomiplan er å få nødvendig involvering og eierskap 
til prosessen og effektuere tiltakene som gir effekt i inneværende økonomiplan da nedtrekkene skal 
gjennomføres i eksisterende fysisk struktur. Nedtrekkene vil utfordre en tjeneste som de siste årene 
har vært i en pågående prosess for å effektivisere.  

Tjenesten har over tid hatt en redusert kapasitet på ledelse, samtidig som stort endringsarbeid er 
påkrevd for å nå de faglige og økonomiske kravene. Organisasjonen begynner å sette seg, ny 
kommunalleder er på plass, virksomhetsleder for omsorg er på plass i slutten av april. Det vil være 
helt avgjørende for å gjennomføre gode prosesser å ha tilstrekkelig ledelse på plass for å lede 
endringsarbeidet, det vil få betydning for fremdriften noe som betyr at en ikke vil få full effekt i 2017. 
En annen begrensning er at vedtatte vedtak ikke er utredet og konsekvensvurdert, noe en må gjøre 
fortløpende. Det foreligger ikke noen økonomiske midler for å gjennomføre prosesser, ressursene 
må hentes ut av eget driftsbudsjett. 

Dette er et levende arbeidsdokument. Dokumentet er til internt bruk. 

 

94



4 

Formål 
Formålet med tiltakene er å effektuere forpliktende plan med et samlet nedtrekk på ca kr 8 600 000,- 

Resultatmål 
 Nedtrekk av 5 årsverk i omsorg, avvikling av Hesteskoen 11 og effektivisering av 

hjemmetjenesten 
 Nedtrekk av 250 000,- i barnevern - konkret budsjettvedtak. Utredes nærmere 
 Reduksjon av kjøp av private tjenester, 2,5 millioner - konkret budsjettvedtak. utredes 

 nærmere 
 Vurdere andre aktuelle tiltak for nedtrekk 
 Vurdere tiltak for inntekter 
 Sikre involvering av ledere og ansatte og  
 Drøfte og involvere tillitsvalgte og verneombud 
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Interessentanalyse 
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KEEP SATISFIED 
Involveres som samarbeidspartnere 
 
Virksomhetsledere 

Rådmann 

Ansatte på aktuelle avdelinger 

Tillitsvalgte 

Verneombud 

Tjenestemottakere 

Avdelingsledere 

Driftsledere 

Helse/omsorgsutvalg 

Kommunestyret 

Tildelingskontoret 

HR 

Pårørende 

 

MANAGE CLOSELY 
Strategi for å involvere 

 
Tillitsvalgte 

Verneombud 

Tjenestemottakere 

Driftsledere 

Ansatte 

Avdelingsledere 
 
Pårørende 
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MONITOR 
Informeres 

Andre ansatte 

Media 

Folkevalgte 

Eldreråd 

KEEP INFORMED 
Trekkes inn dersom de utfordrer fremdrift 

Media 

Publikum 

Folkevalgte 

Øvrige ansatte 

Eldreråd 
 
Andre pårørende 
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Kjerneinteressenter - Hvem kan treffe beslutninger? 
- Kommunalleder/rådmann 

- Virksomhetsledere 

- Helse- og omsorgsutvalg 

- Kommunestyret 

Primærinteressenter - Aktive medvirkende, vesentlig for gjennomføring 
- Tjenestemottakere 

- Helse- og omsorgsutvalget 

- Kommunestyret 

- Avdelingsledere 

- Driftsledere 

- Tillitsvalgte 

- Verneombud 

- Ansatte 

- Pårørende/verge 

- Eldreråd 

Sekundærinteressenter - de vi skal informere 
- Publikum 

- Media 

- Internt i kommunen 
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Organisering av arbeidet 
Beslutningskjeden er lik organisasjonskartet, arbeidet organiseres som en prosess. Det legges opp til 
bred involvering og medbestemmelse av relevante aktører, ref. interessentanalyse. 

 

Kommunestyret

Helse- og omsorgsutvalg

Rådmann/kommunalleder

Avdelingsleder

Driftsleder

Ansatte

Virksomhetsleder

HTV - HVO

TV og VO

Interesseorgansisajsoner, 
elderåd, rådet for 

funkjsonshemmede

 

Rollebeskrivelse 
Oppdragsgiver:   Kommunestyret 

Rapportering:  HEOM utvalget 

Prosessleder:   Kommunalleder HO 

Operativ ledergruppe:  KL og virksomhetsledere 

Linjeledere:   Avdelingsledere 

Arbeidsgiver: Informere, drøfte og ta tillitsvalgte med på råd når det gjelder 
rasjonalisering/drifts innskrenking 

Hovedtillitsvalgt: Koordinere og bistå de tillitsvalgte i prosessen 

Tillitsvalgte: Medbestemmelse som skal sikre at de tillitsvalgte får ta del i beslutninger 
som berører de ansattes forhold ved de ulike nedtrekk. 

Hovedverneombud:  Samordne verneombudene, og å avgjøre hvilket verneombud tiltak hører 
under hvis det er tvil. 

Verneombud: De ansattes representant i AML spørsmål, og skal ivareta arbeidstakernes 
interesser i saker som gjelder HMS.  
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Kritiske suksessfaktorer 
Suksessfaktorer er forstått som summen av de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal til for 
å lykkes med endringsarbeidet. Hvordan muligheter og utfordringer som oppstår blir forstått og 
ledet, kan fort bli avgjørende for om en lykkes eller ikke. Holdninger til oppdraget er avgjørende. 
Andre suksessfaktorer kan komme til underveis. 

- Ledere må gå foran, vise at de tør og tror på gjennomføringen 
- Ledere må være tydelig på viktigheten (signal til ansatte) 
- Planlegging og overlevering til linja – må være klar og godt forankret 
- Gjennomførbare tiltak 
- Tiltakene må gi et reelt nedtrekk 
- Tjenestetilbudet må reduseres 
- Åpen prosess som involverer tillitsvalgte og verneombud 
- Politisk forankret 
- Forankring fra topp til bunn – alle må forstå sin rolle 
- Kvalitet på saksutredninger 
- Involvering av medarbeidere 
- Informasjonsstrategi 

 

Framdrift/tidsplan for overordnet prosess 
Aktiviteter Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Juli Aug Sept 
Utarbeidelse av 
prosessplan 

          

Involvering HTV/HVO           
Orientering HEOM   28.03  30.05     05.09 
Mandat på tiltak 01, 02, 04           
Utredning av 01,02,04           
Involvere 
avdelingsledere/HMS 
grupper på tiltak 03.  

          

Utrede muligheter for 
nedtrekk – tiltak 03 

          

Beslutning på tiltak - 03           
Effektuere tiltak           
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Oversikt over tiltak 
Nummer Beskrivelse Utredet Effekt 2016 Effekt 2017 Effekt 2018 
  Ja Nei    
01 Nedtrekk barnevernet x   250 000,- 500 000,- 
02 Reduksjon av private 

tjenester 
 x  2 500 000,- 3 200 000,- 

03 - Effektivisering av 
hjemmebaserte 
tjenester. 

- Nedtrekk 5 
årsverk 

- Stenge 
Hesteskoen 11 

 x  5 850 000,- 5 850 000,- 

03.01 
 

      

04 Øke inntekter på 
ressurskrevende brukere 

x1  2 000 000,- 3 000 000,- 3 500 000,- 

 

 

 

 

Tiltak 01 - Nedtrekk barnevernet 
Vedtaket er å trekke ned 250 000,- (500 000,- i 2018). Saken utredes og legges frem for HEOM senest 
28. mars 2017. (1,6 millioner fordi fylkesmannen tar dette med tanke på opptrappingsplan) 

- Saken skal inneholde en risikoanalyse- og konsekvensanalyse. 
- Hvis deler eller hele nedtrekket ikke lar seg gjennomføre skal alternative nedtrekk vurderes 

innen for virksomheten.   
- Involvering og medbestemmelse av tillitsvalgte i hele prosessen skal sikres. 

Ansvarlig: Marit og Lisa 

Frist for ferdigstillelse: 20. mars 

  

 
1 Delvis utredet. Prosess i hele 2017, kvalitetssikring av vedtak og reell ressursbruk 
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Aktiviteter Feb Mars April Mai Juni Juli Juli Aug Sept 
Utredning x x        
ROS analyse x x        
Vurdering av avtale Beiarn  x x       
Sak/orientering til HEOM  28.mars  30.mai      
Involvering/medbestemmelse 
plasstillitsvalgte 

         

Beslutning tiltak    x      
Iverksettelse av tiltak          
Evaluering          
 

Tiltak 02 - Reduksjon av private tjenester. 
Målet er å redusere kostandene med 2,5 mill i 2017 og 3,2 mill i 2018, videre er målet å etablere et 
faglig tilfredsstillende tilbud i kommunal regi. 

1. Utrede mulighetsbildet Saltdal kommune har for å avslutte kjøp av tjenester på for 
enkeltbrukere. Utredningen skal redegjøre for:  

a. Hvilken type tjenestetilbud er mest formålstjenlig å etablere 
b. Kost/nytte analyse. Hensikten er å gi et beslutningsgrunnlag om nytten av tiltaket er 

verdt kostnadene ved å gjennomføre tiltaket. 
c. Tjenestekvaliteten. Beskrive hvordan en skal sikre tilbudet i lys av gjeldende lovverk 

og nasjonal føringer og hvordan en skal sikre tilstrekkelig fagkompetanse. 
Grunnlagsdokumenter er «Sammen om mestring», Helsedirektoratets veileder i 
lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne.  
http://www.veilederen.no/contentassets/80f0dbc11ba64e75a1956066e5abb9ad/he
lsedirektoratet---veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-
sammen-om-mestring.pdf 

d. Risikoanalyse 
2. Utrede mulighetsbildet for å redusere andre kjøp av private tjenester 
3. Arbeidet skal sikre involvering og medbestemmelse av plasstillitsvalgte i hele prosessen 
4. Saken legges frem for HEOM 30. mai 

 

Ansvarlig: Marit, Finn Obert, Lisa, Mona 
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Tiltak 03  
- Effektivisering av hjemmebaserte tjenester 
- Nedtrekk på 5 årsverk 
- Stenge Hesteskoen 11 

Områder som skal vurderes 
- Hjemmesykepleie 
- Bomiljø Hesteskoen 
- Bomiljø Saltnes 
- Fløyveien 12, 18, 24 
- Fløyveien 16. 20, 26 
- Fløyveien 14, 51 
- Barnevern 
- Helsesenter 
- Sykehjem  
- Knaggen 
- Storkjøkken 
- Folkehelsekoordinator 
- Administrasjon HO  

Aktiviteter Feb Mars April Mai Juni Juli Juli Aug Sept 
Kartlegging av muligheter x x        
Utredningsarbeid  x x x x x x x  
Orientering HEOM  28.mars  30.mai     5. 

sept 
Involvering/medbestemmelse 
plasstillitsvalgte 

         

Involvering bruker          
Involvering av interessenter          
Beslutning nedtrekk          
Effektuere tiltak          
Evaluering          
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Tiltak 04 – inntekter på ressurskrevende brukere 

IS-4 
Rundskriv IS-4 – «Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i 
kommunene» omtaler en ordning hvor kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og 
omsorgstjenester til enkeltmottakere, kan søke om refusjon av direkte lønnskostnader. For 2016 er 
innslagspunktet for refusjon av utgifter 1 081 000 kr. Kommunene får refundert 80% av utgiftene 
utover innslagspunktet. Tjenestene må være dokumentert i enkeltvedtak etter «Helse- og 
omsorgstjenesteloven». Ordningen gjelder til og med det året brukerne fyller 67 år. 

 

Gjennomføring og 
fremdriftsplan for 
prosjektet  

Beskrivelse  Tidspunkt  

Forarbeid, innhente data  Informasjon knyttet til regnskap 
og turnus. Dette er 
grunnlagsdata i arbeidet for å 
beregne riktig refusjon.  

Ukene før oppstartsmøte og 
gjennom hele prosjektet.  

Oppstartsmøte  Informasjon om IS-4, arbeidet 
med å kartlegge ressurs-
krevende brukere starter. 
Prosjektplan presenteres, drøftes 
og forankres.  

16.02.17  

Kartleggings-samtaler  Alle som innkalles til 
oppstartsmøtets del om IS-4, 
individuelle 
kartleggingssamtale.  

Innen 4 uker etter oppstart  

Data-bearbeiding og analyse  Kvalitetssikring av tall, 
beregninger, vurdere muligheter 
for inntektsoptimalisering.  

Innen 6 uker etter oppstart  

Foreløpig resultat  På bakgrunn av kartlegging og 
dataanalyse skisseres et resultat.  

Innen 6 uker etter oppstart  

Saksbehandling  En forutsetning for refusjonen 
er gyldige, oppdaterte 
enkeltvedtak.  

Fortløpende veiledning frem til 
01.03.18  
Enkeltvedtak må være fattet 
innen 31.12.17.  

Endelig beregning av refusjon  Refusjonen beregnes fra 
faktiske kostnader dokumentert 
i regnskap.  

Når kommunen har avsluttet sitt 
regnskap.  
Beregningen skal ferdigstilles 
innen fristen.  

Revisjon  Enkeltvedtak og beregning av 
refusjon oversendes til revisor.  

Ca 20.02.18  
Fristen blir oppgitt i rundskrivet 
IS-4 i jan 2018.  

 

  

 

 

 

IS-3 
Registrerte personer med psykisk utviklingshemming (PU) bosatt i kommunen er med å danne 
grunnlag for utregninger av rammetilskuddet. I statsbudsjettet for 2017 utgjør tilskuddet 620.000 kr 
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per person. Å kartlegge om det fins «nye» brukere vil være til fordel for brukeren, men også for 
kommunen, som på denne måten øker sitt grunnlag for inntekter. Målet med prosjektet er derfor 
todelt:  

 Sikre optimalisering av de frie inntektene til kommunen knyttet til IS-3  

 Som følge av kartleggingen; bidra til at alle innbyggerne med psykisk utviklingshemming får 
tilbud om de tjenestene de har behov for 

  

Gjennomføring og 
fremdriftsplan for 
prosjektet  

Beskrivelse  Tidspunkt  

Forarbeid, innhente data  foranalyse av 
alderssammensetningen av PU i 
befolkningen. Dette er et 
verktøy i arbeidet for å finne 
nye brukere.  

Ukene før oppstartsmøte  

Oppstartsmøte  Informerer om IS-3, arbeidet 
med å kartlegge «nye» PU 
starter. Prosjektplan 
presenteres, drøftes og 
forankres.  

16.02.17  

Kartleggings-samtaler  individuelle 
kartleggingssamtaler  

Innen 3 uker etter oppstart  

Rutiner og prosedyrer  For å sikre god kvalitet på 
arbeidet med IS-3 også i 
fremtiden må kommunen 
kvalitetssikre dette med gode 
rutiner.  

Fra oppstartsmøte, gjennom 
hele prosjektet  

Koordinering; fremskaffing av 
brukerinformasjon og 
dokumentasjon  

Ansatte i de ulike avdelingen i 
kommunen er de som kan 
kjenne til nye brukere. For å 
sikre et godt resultat, må det 
være godt samspill i 
organisasjonen.  

Fortløpende, men for å kunne 
vurdere tjenestetilbudet/fatte 
enkeltvedtak innen fristen  

Oppfølgingsmøter  Det kan være andre personer 
enn de en innkalte til 
oppstartsmøte som har behov 
for informasjon om IS-3. Eks 
legene, nyansatte m.m.  

Ved behov  

Saksbehandling  En forutsetning for inntektene 
er gyldig enkeltvedtak.  

Fortløpende:  
Veiledning frem til 22.12.17  
Enkeltvedtak må være fattet 
innen 01.01.17.  
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                      FORPLIKTENDE PLAN SALTDAL KOMMUNE 2017 -2020

TILTAK BESKRIVELSE

Helse og omsorg: nedskalering kjøp av private
tjenester

I konsekvensjustert budsjett er det lagt 4.023 mill kr på helårsbasis til kjøp av private tjenester
for enkeltklienter. Tilbudet kan fases ut og overføres kommunalt tjenestetilbud.
Kommunestyrets vedtak: -2.500'i 2017 og - 3.200'fra 2018.

Oppvekst og kultur: Effektivsering skole og bhg

Jf OU. Nye PPT, samt reduksjon i spes.ped og logoped skulle forventes å gi en besparelse på
1.430'. Ble evaluert i sak 83/16 og her besluttet at innsparingskravet ikke var realistisk. Må
derfor fremmes andre tiltak.

Helse og omsorg: reduskjon barnevernet Reduksjon barnevernet 250' og 500' fra 2020

Fellestjenester: Effektivisering jfr OU-prosess

Ihh til vedtak i OU-saken skal fellestjenestene redusere to årsverk. Tiltaket har midlertidig blitt
løst med vakanser. Innsparingskravet må fortsatt løses med vakanser inntil endelig avklaring.
Det blir fremmet egen politisk sak ila 2017. Det kan tenkes en eller flere av følgende
alternativer: redusert overføring til kommunesamarbeid eller særbedrifter,
bemanningsreduksjoner eller redusert avsetning til kommunestyrets disposijon.

Effektivisering kultur

Vedtatt nedtrekk på 745' i 2016, bla vurdert overføringer festivaler og kulturmidler og
reduksjon i ungomsklubber.  Det er ikke funnet permanent løsning på nedtrekket, og det er satt
i gang en prosess der man ser på ulike alternativer og måter å jobbe på. Inntil man har funnet et
anbefalt tiltak vil budsjettrammmene kunne holdes ved hjelp av vakanser.

Helse og omsorg: effektvisering av
hjemmetjenesten, flytting Hesteskoen til ROP,
stillinger på topp og reduksjon 5 årsverk

I HO-utvalgssak 5/15 ble det drøftet flere alternativer til effektivisering i omsorg. Det ble da
besluttet sammen med budsjettvedtaket å gjennomføre flytting fra Hesteskoen 11 til ROP samt
effektivisering av hjemmetjenesten med Heimly. I tillegg har komunestyret vedtatt ytterligere
nedbmenning 5 årsverk. Samlet nedtrekk 5.850 mill kr.

Innføring av gebyr på gravemelding
Gebyr for gravemelding. Mange kommuner har gebyr på dette området. Saltdal kommune
innfører gebyr på gravemelding fra 2017
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KONSEKVENSER MILEPÆLER

- Ikke utredet. Kan medføre flytting av klienter og mindre direkte oppfølging.
- Vurderes 1.halvår ved inngåelse av nye
tjenesteavtaler

- Usikkert. Sannsynlig redusert voksentetthet i skole og /eller barnehager.
- Involvering tillitsvalgte 1. halvår 2017
- Politisk sak 2. halvår 2017

- Tiltaket ble vedtatt under budsjettbehandlingen og er ikke utredet
- Tiltak som kan vurderes fremems for HO-utvalget
mars 2017

- Skal gi besparelse 1,2 mill kr fra 2015
- Ikke permanent effektuert. Gir betydelige konsekvenser for publikumskontakt og oppfølging
av politiske vedtak. Løses midlertidig med vakanser. - Det fremmes politisk sak 1.halvår 2017

- Skal gi besparelse 245' i 2015 økende til 745.000 i 2016                                                                -
Usikker effekt, avhenger av hvilket område innenfor kultursektoren som prioriteres, men vil
medføre redusert tilbud og/eller oppfølging mot publikum

- Involvering ansatte og tillitsvalgte gjennomført i
2016                                                                 - Fremme
sak for Oppvekst- og kulturutvalget i januar 2017

 - Driften i dag, plassmangel og kapasitetsutfordringer har gjort dette vanskelig å gjennomføre
og kun én bruker er flyttet pr dags dato.                           - Det må vurderes andre tiltak for å klare
et samlet effektiviseringskrav på 5.850' pr år fra 2017. Ses i sammenheng med vetatt utredning
effektiv omsorgstruktur.                                                                                                                      -
Vakansestyring inntil permanent tiltak er besluttet - Første rapportering innen utgangen av juni

Gebyr på gravemelding vil gi kommunen en inntekt på ca. kr. 100-200.000 Frist for å fastsette gebyr settes til april 2017.

                      FORPLIKTENDE PLAN SALTDAL KOMMUNE 2017 -2020
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ANSVARSPERSON

Kommunalleder HO

Kommunalleder OK

Kommunalleder HO, virk.leder
Helse

Rådmann

Kommunalleder OK

Kommunalleder HO

Kommunalleder TEK

                      FORPLIKTENDE PLAN SALTDAL KOMMUNE 2017 -2020
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Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  2017/1601-1 
Saksbehandler:  Stein Ole Rørvik 

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse/omsorg 2222/2017 28.03.2017 

 
Helsehuset 
 
Foreliggende dokumenter: 
  

 
Sakens bakgrunn 
 

- PS 143/16 pkt nr 9 – «Det settes i gang et utredningsarbeid for å kartlegge hvilken fysisk struktur 
et moderne og effektivt omsorgstilbud Saltdal kommune skal ha. Dette skal sees i sammenheng 
med målsetting om redusert eiendomsmasse og innføring av velferdsteknologiske løsninger. 
Kartleggingen skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte. Utredningen ledes av rådmannen som 
oppnevner arbeidsgruppe. Første rapportering til utvalget for helse og omsorg innen utgangen av 
juni.» 

- PS 143/16 verbalforslag – «Saltdal kommune skal prioritere bruk av egne kommunale 
lokaler/bygninger, fremfor leie av private/andre lokaler, jfr. Vedtatt forvaltningsplan bygg og 
eiendom, og opphør av leieavtale på ROMA bygget.» 

- PS 143/16 verbalforslag – «Planlegging og utredning av nytt helse- og omsorgssenter startes, 
med sikte på realisering innen en 4-5 åres periode.» 

- PS 5/17 pkt nr 5 – «I henhold til vedtak om langsiktig økonomiplan bes administrasjon iverksette 
arbeidet med kartlegging av arealbehov for utarbeidelse av anbudsmateriell for nytt 
helsesenterbygg. Her skal NAV’s arealbehov også inkluderes. Kostandene med dette bes vurdert 
opp mot modellen OPS-anskaffelse. Det gis tilbakemelding til helse og 
omsorgsutvalget/formannnskapet innen 3. kvartal 2017.» 

Bakgrunnen for vedtaket om nytt helsehus er at det over tid har vært en politisk og administrativt ønske 
om å samlokalisere helse- og omsorgstjenester gjennom å bygge et nytt helsesenter. Kommunen har 
utfordringer med tilstrekkelig plass for de ulike tjenestene, tjenester er spredt og i tillegg leier kommunen 
lokaler. Videre er det et ønske om å øke tilgjengeligheten og brukertilfredsheten og sørge for at det blir 
lettere å rekruttere helsepersonell. Av praktiske hensyn for saksfremlegget får helsehuset arbeidstittelen 
Saltdal helsehus. 
 
 
Vurdering 
 
Vedtaket om å avslutte leieforholdet i ROMA bygget, som rommer sentrale funksjoner innenfor helse- og 
omsorg, vedtakene om å bygge et Helsehus med realisering innen 4-5 år og vedtaket på å gjennomføre et 
utredningsarbeid på den fysiske strukturen i helse- og omsorg må sees i sammenheng. Målene i vedtakene 
er sammenfallende og en bør tenke strategisk og helhetlig for å oppnå best resultat, derfor har man valgt å 
følge opp vedtakene som en helhet. Samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i Saltdal Helsehus er et 
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særs viktig oppdrag som har betydelige konsekvenser for de øvrige vedtakene. Det er viktig at man så 
langt det er mulig planlegger og dimensjonerer helsehuset i et 20-30 års perspektiv for å møte de 
utfordringene kommunen står ovenfor.  
 
Saltdal Helsehus  

Nasjonale og regionale føringer 
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene tilrettelegge for samhandling og de skal 
samarbeide med andre tjenesteytere for å sikre nødvendige og helhetlige tjenester samt gode 
pasientforløp. Samhandlingsreformen ble innført i 2012 med to nye lover og en rekke økonomiske og 
faglige virkemidler. Målet er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Pasienter og 
brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor. Folkehelseloven er et 
viktig verktøy for å nå samhandlingsreformens intensjoner. Reformen legger vekt på å skape mer 
helhetlig tjenestetilbud. Kommunene skal se helse- og omsorgsektoren i sammenheng med de andre 
samfunnsområdene der kommunen har ansvar og oppgaver. 
  
Stortingsmelding 261 peker på at behovet brukernes behov har endret seg, flere har kroniske lidelser og 
psykiske plager, og det er flere med sammensatte behov. Mange av disse brukeren kunne fått et bedre liv 
og færre innleggelser i spesialisthelsetjenesten dersom tilbudet i kommunen var annerledes både i innhold 
og organisering. Meldingen sier at det skal legges til rette for: 
 

- Samlokalisering av tjenester for å gjøre tjenestene mer helhetlig for brukerne 
- Primærhelseteam som er en flerfaglig gruppe med helse- og sosialpersonell som arbeider sammen 

for å levere lokalt tilgjengelige helse- og omsorgstjenester uavhengig av alder, kjønn, diagnoser 
mv. 

- Oppfølgingsteam er flerfaglige team som har som mål å yte, koordinere og tilrettelegge tjenester 
for en selektert og tydelig definert gruppe. Det kan være brukere med sammensatte og komplekse 
behov,  

Skal fremtidens utfordringer med knappe ressurser og økte behov kunne møtes, er politikere og 
fagmiljøer på nasjonalt nivå enig om at en del av løsningen ligger i større satsning på forebyggende og 
helsefremmende arbeid. Saltdal kommunes økonomiske situasjon tilsier et økt fokus på samarbeid og 
samkjøring av ressurser vil være nødvendig skal det være mulig å etablere og gjennomføre tiltak i 
henhold til sentrale føringer.  Saltdal Helsehus vil kunne inneholde et bredt spekter av tilbud til 
befolkningen som i sum vil bidra til et helhetlige brukerperspektiv, dette vil møte de nasjonale 
styringssignalene på fremtidens helse og omsorgstjenester. 
 
Samlokalisering 
Samlokalisering kan ikke være et mål i seg selv. Å samlokalisere helsetjenester i kommunen må være et 
middel for å oppnå mål som er satt for tjenesten. I denne fasen kan en definere tre hovedmål for 
samlokalisering: 

1. Bedre pasientforløp 

Betyr at det skal gis tidligere avklaringer på diagnoser/behov og behandlingsforløp/tiltak gjennom 
flerfaglig dialog og samarbeid basert på tverrfaglig tilnærming.  

2. Bedre tilgjengelighet til tjenesten 

Betyr at det skal være enkelt å komme seg til helsetjenestene. Brukere med sammensatte 
tjenestebehov skal få et helhetlig tjenestetilbud uten mange fysiske forflytninger og mest mulig 
sømløse overganger mellom de ulike tjenestene. Lokaler skal ha en universell utforming 

3. Helsefremmende og forebyggende tjenester som integrert del av helse- og omsorgstjenesten 

Betyr at kommunen skal ha tverrfaglig og tverrsektoriell fokus på forebygging og tilrettelegging 
for å mestre hverdagen mest mulig selv. Tidlig intervensjon for tidlig å identifisere og iverksette 
tiltak på et tidligst mulig tidspunkt. 

 
1 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet 
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Samlokalisering i seg selv er ikke tilstrekkelig for at kvaliteten på tjenestetilbudet øker. En økt kvalitet får 
man først når fagpersoner og fagsystemer samhandler. Dette innebærer at en for å få effekt av en 
samlokalisering må etablere rutiner og systemer for god samhandling. Det må bygges på en felles filosofi 
om egenmestring, rehabilitering og tidlig innsats. 
 
Innholdet i Saltdal Helsehus 
Å levere et fremtidsrettet helsebringende tilbud til innbyggerne der utfordringene blant annet er økende 
antall eldre, et økende antall personer med rusrelaterte utfordringer og/eller psykiske lidelser og personer 
med kroniske og sammensatte behov er en krevende oppgave. Saltdal helsehus blir navet i fremtidens 
helse og omsorgstjenester i kommunen. Det vil ha en stor merverdi for innbyggerne at så mange tjenester 
er samlet på et sted, og med tverrfaglig kompetanse i helsehuset gir dette kortere kommunikasjonslinjer 
og effektive beslutningsprosesser. Med en slik nærhet til ulik fagkompetanse får innbyggerne også i større 
grad påvirke og medvirke i eget behandlingsforløp. 
  
En viktig oppgave i det videre arbeidet er å avgjøre hvilke tjenester Helsehuset skal inneholde og det vil 
være flere faktorer som spiller inn og som må utredes nærmere. Helsehuset vil bli sentralt i fremtidens 
helsetjenester i Saltdal kommune, man må derfor gjøre et grundig arbeid i å utrede innholdet der en må ta 
hensyn til et 20-30 års langsiktig perspektiv. Finansiering er en viktig faktor som vil påvirke både 
innholdet, plassering, omfanget av det samlete tjenestetilbudet i bygget. Den øvrige fysiske strukturen 
innenfor sektoren er et annet viktig moment som vil ha betydning for denne vurderingen. Man er derfor i 
en for tidlig fase med å konkludere innholdet i Helsehuset. Derfor er det viktig nå å tenke bredt og 
nytenkende, for å skissere opp mulighetsbildet for hvilke aktører og tjenester som bør vurderes inn i 
Helsehuset. Oversikten under er ikke uttømmende men gir et inntrykk av mulighetsbildet. 
 

Folkehelsekoordinator Hjemmesykepleie Legetjenester Administrasjon 
helse/omsorg Barnevern

Fysioterapi- og 
ergoterapitjenester Hjelpemidler Habilitering og 

rehabilitering
Praktisk bistand og 

opplæring Korttidsplasser

Avlastning Dagsenter Aktivitetstjeneste Helsesøster Svangerskap- og 
barselomsorgstjenester

Rus- og psykisk 
helsetjeneste Frisklivssentralen KAD - døgnopphold for 

øyeblikkelig hjelp Psykolog NAV

Flykningetjenesten Omsorgsboliger

Andre aktører feks.
• Tannhelsetjensten
• Treningssenter
• Fotterapeut
• Ambulansetjenesten

Frivillighetssentralen

 
 
En bør sterkt vurdere muligheten for å knytte omsorgsboliger og dagsentertilbud til Helsehuset fordi 
behovet er tilstede og det er smart å knytte slike boliger opp mot øvrige helsetjenester fordi det skaper 
trygghet i seg selv å være nært øvrig helsetjeneste og det er kort vei for tjenesteytere for å utøve 
helsehjelp. Videre gi denne koblingen mulighet til å søke investeringstilskudd hos Husbanken som vil ha 
positiv innvirkning på det totale kostnadsbildet for prosjektet. Et garasjeanlegg for hjemmetjenestene sine 
biler bør sterkt vurderes, sparer tid og ressurser særlig i vinterhalvåret. Å knytte til seg private og andre 
offentlige aktører kan være en god modell for å utvide samhandlingspotensiale samtidig som det 
potensielt kan bidra med leieinntekter. 
 
 
 
 

110



Ambisjoner og medvirkning 
Ambisjonen må være at brukere av helse- og omsorgstjenester og befolkningen i Saltdal kommune skal 
oppleve helsehuset som en positiv arena for helsefremmende aktiviteter og en trygg ramme for brukere av 
tjenestene. Kommunens verdier imøtekommende, løsningsfokusert og ansvarlig skal gjenspeile i de 
aktivitetene som skjer i helsehuset og i måten helse- og omsorgstjenestene utøves på. Saltdal helsehus 
skal være landets med moderne og effektive lokale helsehus. 
  
I Omsorg 20202 vil regjeringen ha enda mer av brukerrepresentasjon og brukerdeltakelse i planlegging, 
innovasjon og utvikling av helse og omsorgstjenester. Det er svært nyttig og viktig at brukerstemmen blir 
hørt og har reel medvirkning på utviklingen av helsehuset være. God kjennskap og syn på dagens 
helsetjenester i Saltdal er viktig kunnskap fra brukersiden. Bred medvirkning internt i kommunen og 
involvering av vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet er avgjørende for å lykkes med å definere innholdet i 
helsehuset. 
 
Konseptstudie 
Før en får på plass prosjektleder som skal lede forprosjektet må kommunen gjennomføre et konseptstudie 
som skal gi et bilde av hva helsehuset skal inneholde og hvordan helse- og omsorgstjenestene som 
Helsehuset omfatter skal utføre. Et helt nytt helsehus innvirker både ansattes, brukeres og pårørendes 
hverdag. Derfor bør det legges stor vekt på å få en god plan for gjennomføring av konseptstudie for å 
sikre både bredde og dybde i utredningen og at ulike aktørers meninger og innspill bli fanget opp. 
Følgende mål settes for prosessen: 
 

- Kommunens egen kunnskap og erfaring er tatt i bruk på en aktiv måte ved å involvere aktuelle 
ledere og nøkkelpersoner i ulike arbeidsmøter 

- Ny kunnskap og erfaringer fra tilsvarende prosjekter er presentert og vurdert opp mot 
kommunens behov 

- Aktuelle eksterne interessenters meninger er etterspurt og tatt med i arbeidsgrunnlaget 
- Befolkning skal bli informert om arbeidet gjennom relevante kanaler 

Prosjektaktiviteter: 
- Oppstartsmøte med prosjektgruppa for å forankre mål og arbeidsmetode 
- Møter i prosjektgruppa 
- Møter i referansegruppa 
- Befaringer på tilsvarende prosjekt 
- Workshop med bred deltakelse fra ulike interessenter 
- Presentasjon og diskusjonsmateriell til avdelingsmøter 
- Anbefaling på konseptet Saltdal helsehus 

o Innhold og beskrivelse av tjenestetilbudet 
o Lokasjon 

Arbeidet i konseptstudie skal gi en skisse være grunnlaget for forprosjekteringen. 
 
Forprosjektering 
En skal videreutvikle funksjonell og fysisk struktur på bakgrunn fra skisseprosjektet fra konseptstudiet. 
Brukerkrav og tekniske krav skal være tilstrekkelig detaljert til et nivå at omfang, budsjett og kvaliteter 
defineres. 
For å sikre god gjennomføring og god oppfølging må kommunen anskaffe ekstern bistand som 
prosjektleder, kommunen har ikke kapasitet til dette. Prosjektleder skal blant annet ha det daglige 
ansvaret for prosjektet med involvering av brukere, ansatte, støtteavdelinger og kompetansemiljøer, 
nødvendige fremdriftsplaner og økonomisk styring. Det bør legges til grunn et samlet økonomisk ramme 
for prosjektledelse i forprosjekteringsfasen ikke skal overstiger 3 millioner eks. mva. En bør så snart som 
mulig starte prosessen med å rekruttere prosjektleder.  
 

 
2 Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 -2020 
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ROMA bygget 

 
Kommunen leier deler av ROMA bygget som inneholder en rekke funksjoner: 

- Virksomhetsledere 
- Bemanningskontor 
- Stab helse- og omsorg 
- Barnevern 
- Rus og psykisk helsetjeneste 
- Hjemmesykepleie 
- Tildelingskontor 
- Flyktningetjenesten 
- NAV 

Kommunen har avtale om et leieforhold til oktober 2018, administrasjon har avventet evt forhandlinger 
om forlengelse med bakgrunn i politiske vedtak. Kommunen er i dialog med huseier og har bedt om 
utsettelse på disse avklaringene. Huseier er utålmodig og det er viktig at kommunen snarest gir et signal 
på om en ønsker å avslutte leieforholdet eller om en ønsker en forlengelse. 
 
Alle aktørene som i dag er lokalisert i ROMA bygget er aktører som er naturlig tenkt inn i Saltdal 
helsehus som har en tidsplan på realisering innen 4-5 år. Flytter man ut av ROMA bygget ved kontraktens 
utløp i oktober 2018, skal man finne egne lokaler for denne gruppen i 2 til 3 år til innflytting i Saltdal 
helsehus. Helse- og omsorgssektoren er nå inne i en svært krevende situasjon med økonomisk nedtrekk 
og som vil kreve mye endringsvilje i organisasjonen. Aktørene som i dag sitter på ROMA bygget er 
sentrale i dette og det har stor verdi at de er samlokalisert fremover mot realisering av Saltdal Helsehus. 
  
Alternative lokaler er hovedbygningen på Vensmoen gjennom et leieforhold med Vensmoen eiendom. 
Vensmoen eiendom har tilgjengelig gode kontorfasiliteter, det er ikke vurdert nærmere hvilke HMS-
tilpasninger og fysiske tilpasninger som må gjøres for å huse de ulike aktørene. 
  
Tildelingskontoret er kontaktpunktet for publikum for all tjenestetildeling innenfor helse- og 
omsorgstjenestene i kommunen, de mottar søknader og henvendelser, kartlegger, saksbehandler og fatter 
vedtak. Kontoret har mye publikumskontakt ved kontoret, de har også særlig mye dialog og kontakt med 
hjemmetjenesten og sykehjemmet. Det vil være uhensiktsmessig å flytte tildelingskontoret ut av 
kommunesenteret, tilgjengelighet for publikum er en viktig funksjon for tildelingskontoret og det er viktig 
å opprettholde den tette dialogen og samhandlingen internt. 
 
For barnevernet er det viktig å opprettholde det sterke fagmiljøet og samhandlingen mellom de som 
arbeider med de samme brukergruppene. De viktigste samarbeidspartnere er helsestasjon, rus og psykisk 
helsetjeneste og NAV. I tillegg har tjenesten mye utadrettet tjeneste. Tilgjengelighet for publikum og 
nærhet til samarbeidspartnere er viktig for tjenesten. Det vil være uhensiktsmessig å flytte tjenesten frem 
til nytt helsehus er ferdig. 
 
Hjemmebaserte tjenester som yter tjenester med praktisk bistand og hjemmesykepleie har sin 
hovedtyngde av tjenestemottakere sentralt på Rognan. Tjenesten er i daglig kontakt med bla apotek, 
helsesenter og andre interne og eksterne instanser som ligger sentralt på Rognan. Det ville være svært 
uhensiktsmessig å flytte den tjenesten bort fra sentrale Rognan, noe som ville ha medført mer tid til 
kjøring og mindre tid til pasientkontakt. Utredningen i sak 3/13 i Administrasjonsutvalg, viser til at det 
ikke er aktuelt å flytte hjemmetjenesten til Vensmoen. 
 
Flyktningetjenesten har mye samarbeid med andre aktører, særlig med NAV. Nærheten og 
samhandlingen med NAV betyr mye for å gi en god tjeneste Tjenesten har mye kontakt med flykningene 
ved kontoret, hovedtyngden av flyktningene bor sentralt på Rognan. De aller fleste har ikke bil og/eller 
sertifikat og det ville komplisere mulighetene flyktningene har for å komme i kontakt med 
Flyktningetjenesten hvis tjenesten ble lokalisert ved Vensmoen. Tjenesten bør ligge sentralt i kommunen. 
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Den delen av rus- og psykisk helsetjeneste som er lokalisert på ROMA bygget har en utadrettet tjeneste. 
Økt avstand til brukere og samarbeidspartnere vil være svak utnyttelse av ressursbruken, deler av 
arbeidstiden vil gå bort i kjøring noe som vil medføre mindre tid til pasientkontakt. Viktige 
samarbeidspartnere som for eksempel apotek, NAV, hjemmesykepleien, helsesenter og barnevern er 
lokalisert i sentrumsområdet. I 2013 og 2014 var det flere politiske behandlinger på å flytte denne delen 
av tjenesten til Vensmoen, prosessen skapte stor uro i organisasjonen, konflikter og et dårlig 
arbeidsklima. Rådmann vil sterkt fraråde og flytte denne tjenesten til Vensmoen på bakgrunn av 
erfaringene fra perioden 2013-2014. 
 
NAV 
Saltdal kommune har et partnerskap med NAV Saltdal, der begge parter plikter å bære kostnadene for 
leieforholdet med en fordelingsnøkkel i forhold til årsverksbelastningen for Stat og kommune. Det er 
Saltdal kommune som sitter med det formelle kontraktsansvaret men en kan ikke endre på leieforholdet 
uten samtykke fra NAV. Leieforholdet for NAV sine lokaler utløper 15.10.17 med opsjon på forlengelse, 
Saltdal kommune er i dialog med huseier og Eiendom NAV Nordland om en forlengelse av avtalen. 
Endringer må være tjenlig for begge parter, og en må være omforent enig om at de valg som tas er til 
beste for NAV kontoret. Organisasjon NAV er i endring, og det er mange forhold som ikke er avklart i 
forhold til fremtidig struktur, i mellomtiden søker NAV å begrense eiendomskostnadene. I forhold til 
sentrale Statlige krav til arealbruk er lokalet for stort, og det er flere mangler som bør utbedres. Eiendom 
NAV Nordland er positive til en samlokalisert løsning i et fremtidig helsehus, det vil være positivt å få 
utvikle lokalene i tråd med de krav som gjelder for arealbruk og de faglige behovene. Men siden 
prosjektet for helsehuset er i planleggingsfasen ser NAV vanskelig for seg at det vil være økonomisk 
forsvarlig for partene å ikke fremforhandle en ny leieavtale i dagens NAV-lokaler. Eiendom NAV 
Nordland anmoder kommunen om å forlenge dagens leieforhold med 4-5 år og at en involverer NAV i 
dette arbeidet. Konklusjon er at man fortsetter dialogen med Eiendom NAV Nordland for å fremforhandle 
ny leieavtale i ROMA bygget for NAV kontoret. 
 
Økonomi 
Dagens leiepris for ROMA vil sannsynligvis ligge på følgende beløp: 

- NAV kontorene kr 626 800,- 
- 2. og 3. etg  kr 1 115 000,- 

Dette er beregnede årlige leiekostnader etter justeringer ved KPI, i henhold til leieavtalen 
 
Vensmoen…… 
 
 
Medvirkning 
En har involvert HTV for NSF, Fagforbundet, FO, Legeforeningen og Delta med at utkastet er sendt til 
aktørene og har mulighet til å komme med tilbakemelding frem til saken skal opp i Helse- og 
omsorgsutvalget 28. mars 2017 og eventuelt kommunestyret 4. mai 2017. 
Saken er også sendt til kommuneoverlege med mulighet til uttalelse. 
Uttalelser som kommer inn legges ved saken. 
 
Oppsummering 
Ved å etablere Saltdal helsehus vil tjenester som i dag ligger på ulike steder, alle med knapphet på areal 
og personalressurser, bli samlokalisert til en adresse. Resultatet vil bli en bedre arealutnyttelse ved 
sambruk og redusert sårbarhet i tjenesteytingen ved storbrukseffekter hva gjelder personalressurser. 
Samlokalisering vil gi økt tverrfaglig samarbeid og dermed styrke kvalitetene på tjenestetilbudet som 
ytes. Det vil være mulig å etablere og gjennomføre de sentrale føringene og ønsket lokal retning knyttet 
til styrking av det forebyggende og helsefremmende tilbudet. 
  
Administrasjon anerkjenner det politiske ønske og er enig at private leieavtaler bør opphøre så raskt som 
mulig da særlig med tanke på den krevende økonomiske situasjon kommunen er i. Vensmoen 
hovedbygning er de eneste tilgjengelige lokalene som kan være aktuell. Det er samtidig viktig å ta hensyn 
til de faglige og administrative utfordringer det vil gi å flytte store deler av helse og omsorgstjenestene til 
Vensmoen i en 2-3 års periode til Saltdal helsehus står ferdig. Det vil si at aktørene må flytte to ganger i 
denne perioden, man kan stille spørsmål om dette er nyttig bruk av tid og ressurser i en 2-3 års periode. 
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Tjenestetilbudet, vil med flytting bli redusert, da mer tid vil gå til kjøring og administrasjon på grunn av 
avstander til sentrum og tilgjengeligheten for publikum og pasienter/brukere vil bli dårligere. Den 
viktigste effekten for tjenestetilbudet er at tiden til pasientkontakt reduseres. Selv om ikke leieforholdet i 
ROMA bygget er en optimal løsning og det er et administrativt og politisk ønske om å avslutte 
leieforholdet snarest mulig, så vil Rådmann ut fra en helhetsvurdering forlenge leieavtalen i 4-5 år inntil 
tjenesten kan flytte inn i Saltdal helsehus.  
 
 
 
Rådmannens innstilling 
 

- Det etableres et konseptstudie som har til oppgave, gjennom bred involvering av aktuelle 
interessenter, anbefale en skisse for hva helsehuset skal inneholde og hvordan helse- og 
omsorgstjenestene som Helsehuset omfatter skal utføre. Leveransen skal være et grunnlag til 
forprosjekteringsfasen og skal legges frem for politisk behandling 4. kvartal 2017. 
Prosjektorganiseringen organiseres av kommunalleder for helse og omsorg. 

- Det bevilges kr. 3 millioner i forprosjekterings- og detaljprosjekteringsmidler som skal dekke 
anskaffelse av prosjektledelse, gjennomføring av forprosjekteringen og legge grunnlaget for 
anskaffelsen. Målet er å realiser helsehuset innen 4-5 år. Det innarbeides en investeringsramme 
på prosjektet i økonomiplan 2018-2020. 

- Saltdal kommune inngår dialog med huseier av ROMA bygget med det formål å forlenge 
leieavtalen med et perspektiv på 4-5 år. 
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Saltdal kommune Arkiv:   
Arkivsaksnr:  2017/1524-1 
Saksbehandler:  Stein Ole Rørvik 

 
 
 

Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for helse/omsorg 2323/2017 28.03.2017 

 
Justering av egenandel - pleie, rehabilitering og omsorgstjenester 
 
Foreliggende dokumenter: 
1 Særutskrift egenandel omsorgstjenester 

5/17 «Egenandel for Pleie – rehabilitering og omsorgstjenester 2017» 
Sakens bakgrunn 
 
Konsumprisindeks for oktober 2016 
 
Vurdering 
 
I sak 5/17 fremgår det under overskrift «Husleie/energiutgifter kommunale boliger» at delt leilighet på 
Vensmoen har en husleie på 3156,- i 2016 og at denne reguleres i henhold til konsumprisindeks til 3235,- 
kr. I 2017. 
 
Den faktiske husleien som er fakturert for 2016 er kr. 3712,- ut fra indeksregulering blir justert beløp som 
vil være gjeldende for 2017 være kr. 3805,- 
 
Tabell i sak 5/17 må da justeres med følgende: 
 
Sted Husleie 

2016* 
Strøm 2016 Regulert pris 

Husleie 2017** 
Regulert pris 
strøm 2017 

 
Delt leilighet 
Vensmoen 

 
3712,- 

 
1082,- 

 
3805,- 

 
1109,- 
 

*Faktisk husleie 
**Regulert etter faktisk husleie 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
Husleie for delt leilighet på Vensmoen justeres i henhold til betalingssatsene i sak 5/17 med det beløp 
som er fakturert for 2016. Beløpet justeres i forhold til konsumprisindeksen med 2,5 %. 
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Saltdal kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2015/1167

Saksbehandler:  Tor Helge Ramsvik

Saksfremlegg
Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for Helse og omsorg 5/17 24.01.2017

Sign.  Eksp. 
25.01.17  CK

Eksp. til:

Kommunalleder, virksomhetsleder omsorg, økonomiavd., revisjon

Egenandel for Pleie - rehabilitering og omsorgstjenester 2017

Foreliggende dokumenter:
Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester
Helse og omsorgsloven
Forskrift om lov om sosiale tjenetjenester m.v

Sakens bakgrunn

Konsumprisindeks for oktober 2016

Vurdering

Egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester i og utenfor institusjon er regulert av
Forskrift om egenandel for kommunale helse -og omsorgstjenester. For langtidsopphold betales
75 % av inntekt fra Folketrygden (NAV) og 85 % av annen inntekt over 60 døgn. Egenandelen
for korttidsopphold reguleres fra 150,- i 2016 til maks 155,- i 2017, jamfør § 4 i forskriftene. 
Egenandel for dag – og nattopphold reguleres fra 77,- i 2016 til 80,- pr dag eller natt i 2017, 
jamfør § 4 i forskriftene. Egenandelene er justert i tråd med anvisning fra Helse og 
omsorgsdepartementet gjeldende for 01.01.17.
Betalingssatsene for praktisk bistand (Hjemmehjelp) fastsettes ut fra Forskrift om egenandel for
kommunale helse – og omsorgstjenester.

Konsumprisindeksen for oktober 2016 er på 2,5 %

Rådmannens innstilling

1) Betalingssatser for opphold på institusjon i Saltdal kommune fastsettes ut fra «Forskrift om 
egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester»

2) Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp) fastsettes ut fra «Forskrift om egenandel
for kommunale helse – og omsorgstjenester» og økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 16,
med virkning fra 1. januar 2017. Det tas hensyn til betalingsvedtak ved inntil 2 G. Ved beregning
av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone

3) Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 16, med virkning fra 1.
januar 2017. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til nærmeste hele krone.
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4) Andre betalingssatser for pleie og omsorgstjenester som; korttidsleie omsorgsboliger, 
vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke ligger spesielle begrensninger i Forskrift til 
lov om sosiale tjenester m.v, økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 2016, med virkning fra 
1. januar 2017. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til nærmeste hele krone.

5) Priser på salg av mat fra Saltdal sentralkjøkken økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober -16, 
med virkning fra 1. januar 2017. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til 
nærmeste hele krone.

6) Husleien i omsorgsboliger økes ut fa konsumprisindeksen pr oktober 2016, med virkning fra 1. 
januar 2017. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til nærmeste hele krone.

7) Omsorgslønn justeres ut fra timelønn for hjelpepleiere jamfør sak 43/12 i levekårsutvalget.

De nye satsene for 2016 blir som følger:

Salg av diverse måltider

Måltid – størrelse: Pris 2016 Prisregulert 2017
1/1 porsjon middag med dessert    83,-          85,-
1/1 porsjon middag uten dessert 74,-    72,-          74,-
½ porsjon middag med dessert    58,-          60,-
½ porsjon middag uten dessert    47,-          48,-

Leie/vedlikehold av trygghetsalarmer

Pris 2016 Prisregulert 2017
Leie av trygghetsalarm inkludert utrykning      106,-          109,-
Private alarmer        85,-            87,-

Betalingssatser omsorgslønn ut fra årslønn fagarbeider kr 393 100,- tilsvarende 
212,45 pr time

Størrelse / timer:     Pris 2016 Prisregulert 2017
1/1 Omsorgslønn (58 timer)      11999,-       12 322,-

  ¾ Omsorgslønn (43,5 timer)        8999,-          9232,-
  ½ Omsorgslønn (29 timer)        5999,50          6161,-
  1/4 Omsorgslønn (14,5 timer)        2999,76          3081,-

Egenandel hjemmetjenester

Inntil 2G Regulert fra 190,- i 2016 til maks 200,- pr. måned i 2017 
(Maksimalsats jamfør gjeldende skjermingsregler)
Kr 63 time laveste timesats (maksbeløp pr måned 200,-)

2 – 3 G Regulert fra 103,- i 2016 til 106,- i 2017 (maksbeløp pr måned: 
927,-)

3 – 4 G Regulert fra 160,- i 2016 til 164,- i 2017 (maksbeløp pr måned: 
1689,-)

Over 4 G Regulert fra 215,- i 2016 til 220,- i 2017(maksbeløp pr måned: 
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2212,-)

Fellesutgifter:
Fellesutgifter er regulert fra 463,- i 2016 til 475,- i 2017

Jernbanegata 48 Kr. 475,-
Heimly (Jernbanegata 50) Kr. 475,-
Saltnes Kr. 475,-
Fløyveien 12 Kr. 475,-
Fløyveien 14 Kr. 475,-
Fløyveien 18 Kr. 475,-
Fløyveien 24 Kr. 475,-
Fløyveien 26 Kr. 475,-
Fløyveien 51 Kr. 475,-

Korttidsleie Omsorgsboliger
Sted Husleie pr. døgn Kost (tørrmat) pr. døgn

Fløyveien 20          180,-               51,-
Heimly (Jernbanegata 48/50)          241,-               38,-
Avlastningsrom Heimly (u/ eget bad)          180,-               38,-

Husleie/energiutgifter kommunale boliger:

Sted Husleie 2016
Strøm
2016

Regulert pris 
Husleie 2017

Regulert pris
Strøm 2017

Heimly (Jb.gata 50) 5300,- 948,-   5433,-       972,-
Avlastningsrom Heimly (Jb.gata 50) 3156,- 948,-   3235,-       972,-
Jernbanegata 48 5706,-/6345,- 1082,-   5849,-/6504,-     1109,-
Fløyveien 12 6190,- 1082,-   6345,-     1109,-
Fløyveien 14,16,18,20,24,26,51 5735,- 1082,-   5878,-     1109,-
Delt leilighet 3156,- 1082,-   3235,-     1109,-

Saksprotokoll i Utvalg for Helse og omsorg - 24.01.2017 

Behandling:

Enstemmig vedtak:

1) Betalingssatser for opphold på institusjon i Saltdal kommune fastsettes ut fra «Forskrift om 
egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester»

2) Betalingssatser for praktisk bistand (hjemmehjelp) fastsettes ut fra «Forskrift om egenandel
for kommunale helse – og omsorgstjenester» og økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 16,
med virkning fra 1. januar 2017. Det tas hensyn til betalingsvedtak ved inntil 2 G. Ved beregning
av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone

3) Leie av trygghetsalarmer økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 16, med virkning fra 1.
januar 2017. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til nærmeste hele 
krone.
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4) Andre betalingssatser for pleie og omsorgstjenester som; korttidsleie omsorgsboliger, 
vaktmestertjenester, vask av tøy etc, hvor det ikke ligger spesielle begrensninger i Forskrift 
til lov om sosiale tjenester m.v, økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober 2016, med 
virkning fra 1. januar 2017. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til 
nærmeste hele krone.

5) Priser på salg av mat fra Saltdal sentralkjøkken økes ut fra konsumprisindeksen pr oktober -
16, med virkning fra 1. januar 2017. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning 
oppover til nærmeste hele krone.

6) Husleien i omsorgsboliger økes ut fa konsumprisindeksen pr oktober 2016, med virkning fra
1. januar 2017. Ved beregning av nye satser, foretas avrundning oppover til nærmeste hele 
krone.

7) Omsorgslønn justeres ut fra timelønn for hjelpepleiere jamfør sak 43/12 i levekårsutvalget.

De nye satsene for 2016 blir som følger:

Salg av diverse måltider

Måltid – størrelse: Pris 2016 Prisregulert 2017

1/1 porsjon middag med dessert    83,-          85,-

1/1 porsjon middag uten dessert 74,-    72,-          74,-

½ porsjon middag med dessert    58,-          60,-

½ porsjon middag uten dessert    47,-          48,-

Leie/vedlikehold av trygghetsalarmer

Pris 2016 Prisregulert 2017

Leie av trygghetsalarm inkludert utrykning      106,-          109,-

Private alarmer        85,-            87,-

Betalingssatser omsorgslønn ut fra årslønn fagarbeider kr 393 100,- tilsvarende 
212,45 pr time

Størrelse / timer:     Pris 2016 Prisregulert 2017

1/1 Omsorgslønn (58 timer)      11999,-       12 322,-

  ¾ Omsorgslønn (43,5 timer)        8999,-          9232,-

  ½ Omsorgslønn (29 timer)        5999,50          6161,-

  1/4 Omsorgslønn (14,5 timer)        2999,76          3081,-
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Egenandel hjemmetjenester

Inntil 2G Regulert fra 190,- i 2016 til maks 200,- pr. måned i 2017 
(Maksimalsats jamfør gjeldende skjermingsregler)
Kr 63 time laveste timesats (maksbeløp pr måned 200,-)

2 – 3 G Regulert fra 103,- i 2016 til 106,- i 2017 (maksbeløp pr måned: 
927,-)

3 – 4 G Regulert fra 160,- i 2016 til 164,- i 2017 (maksbeløp pr måned: 
1689,-)

Over 4 G Regulert fra 215,- i 2016 til 220,- i 2017(maksbeløp pr måned: 
2212,-)

Fellesutgifter:
Fellesutgifter er regulert fra 463,- i 2016 til 475,- i 2017

Jernbanegata 48 Kr. 475,-

Heimly (Jernbanegata 50) Kr. 475,-

Saltnes Kr. 475,-

Fløyveien 12 Kr. 475,-

Fløyveien 14 Kr. 475,-

Fløyveien 18 Kr. 475,-

Fløyveien 24 Kr. 475,-

Fløyveien 26 Kr. 475,-

Fløyveien 51 Kr. 475,-

Korttidsleie Omsorgsboliger

Sted Husleie pr. døgn Kost (tørrmat) pr. døgn

Fløyveien 20          180,-               51,-

Heimly (Jernbanegata 48/50)          241,-               38,-

Avlastningsrom Heimly (u/ eget bad)          180,-               38,-

Husleie/energiutgifter kommunale boliger:

Sted Husleie 2016
Strøm
2016

Regulert pris 
Husleie 2017

Regulert pris
Strøm 2017

Heimly (Jb.gata 50) 5300,- 948,-   5433,-       972,-

Avlastningsrom Heimly (Jb.gata 50) 3156,- 948,-   3235,-       972,-

Jernbanegata 48 5706,-/6345,- 1082,-   5849,-/6504,-     1109,-

Fløyveien 12 6190,- 1082,-   6345,-     1109,-

Fløyveien 14,16,18,20,24,26,51 5735,- 1082,-   5878,-     1109,-

Delt leilighet 3156,- 1082,-   3235,-     1109,-
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