
Møteinnkalling
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Tidspunkt: 08:45
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Vararepresentanter til kommunestyret møter etter nærmere beskjed.
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Nordreisa kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 00 Bankkonto: 4740 05 03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no Internett: 

www.nordreisa.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
«REF» 2010/172-26 4061/2011 033 02.02.2011

INNKALLING TIL TEMADAG

Møtested: Kinosalen
Dato: 17. februar 2011 
Tidspunkt: 0845 – 1550

Eventuelle forfall må meldes snarest på tlf 77 77 07 10 eller til e-post: 
postmottak@nordreisa.kommune.no.

Vararepresentanter til kommunestyret møter etter nærmere beskjed. 

Gjennom felles innsikt og felles opplevelse i hele organisasjonen, søkes det å forbedre Nordreisa 
kommunens tjenestetilbud, ved å ha fokus på styring på mål og kvalitet.    

Høsten 2009 vedtok kommunestyret flere tiltak som vil bedre den økonomiske situasjonen i 
positiv retning på kort og lang sikt. Disse prosessene må fortsette, samtidig som kommunen må 
få etablert et bedre styringssystem. Kommunen har vært på Robek listen siden 2003 og deltar nå i 
et ROBEK nettverk med mål om å komme ut av listen samtidig med levering av gode 
tjenestetilbud, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen. 

Nordreisa kommune har hatt fokus på neste års budsjett og styrt etter økonomisk resultat, noe 
som ikke fungerer optimalt. Arbeidet med en ny kommuneplan, både strategidel og arealdel er 
igangsatt. Endring av styringssystem forutsetter også en oppdatert kommuneplan, der de 
overordnede politiske målsettinger fremkommer. 

For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, 
administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av 
målene. 
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Side 2 av 2

Dagen er del opp i to, først i en generell del vedr styringssystem deretter en del om ressursbruk 
innenfor helse- og omsorg. Spesialrådgiver i KS med fagområde kommuneøkonomi og 
effektiviseringsnettverk og rådgiver i ROBEK-nettverket, Geir Halstensen skal ha innlegg og 
lede dagen sammen med KS rådgiver effektiviseringsnettverk og leder i ROBEK-nettverket Jens-
Einar Johansen. 

Etter lunsj kan deltakere som ikke tilhører helse- og omsorgssektoren tre av.

Kommunestyrerepresentanter oppfordres til å delta hele dagen. 

PROGRAM DIALOGDAG

Del I

Kl

0845 – 0900 Oppmøte, kaffe
0900 – 0905 Velkommen v / ordfører John Karlsen 

0905 – 0915 Presentasjon av ROBEK nettverket v / KS rådgiver Jens-Einar Johansen 
0915 – 1150 Omlegging av styringssystem – fra å styre på penger og tiltak til å styre på kvalitet 

og resultat v/ KS rådgiver Geir Halstensen
- hva er dette?

- hva betyr dette for tjenestene i Nordreisa kommune?
- eksempler fra andre kommuner

- hvordan finne mål på de ulike tjenestene
- veien videre  

1150 – 1200 Strategi og prosessen i 2011 v / rådmann Kjetil Hallen 

1200 – 1245 Lunsj 

Del II 

Kl
1245 – 1540 Ressursbruk og innsparinger helse- og omsorg v / KS rådgiver Geir Halstensen

- ressursbruk sammenlignet med andre kommuner og snitt land
- planlagte og vedtatte innsparinger 

- hvordan bruke styringsdata til å styre tjenestene
- hva bør tjenestene følge opp

1540 – 1550 Avslutning  v / rådmann Kjetil Hallen

Det legges inn pauser underveis. 
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Side 3 av 3

Vel møtt!

Med hilsen

John Karlsen
Ordfører 
Direkte innvalg: 77 77 07 20

Vedlegg
1 Deltakerliste temadag 17.02.2011
2 Faktaark helse og omsorg
3 Strateginotat - Målstyring som 

styringssystem

Tilsvarende brev sendt til:
Hovedverneombud
Hovedtillitsvalgte
Fagledere
Administrasjon
Nordreisa kommunestyre
Ungdomsrådet
Enhetsledere
Kommuneoverlege
Soneledere helse og omsorg
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DELTAKERLISTE

TEMADAG 17. FEBRUAR 2011

Representasjon / enhet / 
avdeling

Navn Ant

Nordreisa kommunestyre alle kommunestyret, ungdomsrådet 2 repr 23
Rådmann, ass.rådmann, skole/bhg 
rådgiver, øk.sjef, leder service, 

Kjetil Hallen, Christin Andersen, Berit 
Stien, Rita Toresen, Ellinor Evensen, 

5

Enhetsledere / rektorer Storslett skole, 
Rotsundelv skole, Moan skole, 
Nordreisa VO og flyktningetjeneste

Else Fauskanger, Johanne Båtnes, Anne 
Britt Skarstein, Odd Arne Gabrielsen 

4

Enhetsledere / styrere Høgegga bhg, 
Storslett bhg, Sonjatun bhg, Leirbukt 
bhg, Sørkjosen bhg, Oksfjord bhg

Renate Nørgård, Kari Wara, Heidi Hole, 
Kirsti Karlsen, Berit Kalseth, Siv N. Thømt 

6

Enhetsleder utviklingsavdeling, 
arealplanlegger, kommuneplanlegger, 

Dag Funderud, Rune Benonisen, Geir 
Lyngsmark

3

Enhetsleder teknisk avdeling Roy Jørgensen 1
Enhetsleder helsetjenester, 
institusjonstjenester, hjemmetjenester

Herbjørg Fagertun, Line K.Nørgård, Bodil 
Mikkelsen

3

Enhetsleder familiesenter Kirsti Lenschow 1
Virksomhetsledere Guleng og Høgegga 
boliger

Aina Eriksen og Britt Bendiksen 2

Leder Nav sosial Roy-Hugo Johansen 1
Fagledere teknisk, utviklingsavd, 
barnevern, helsestasjon, fysioterapi, 
jordmortjeneste

Hans-Albert Ørstad, Hilde Henriksen, Roy 
Johnsen, Roger Aronsen, Margrethe 
Haslund, Marit Bogstrand, Eli Triumf, 
Hanne Johansen, Lise Edvardsen Hauge.

9

Kommuneoverlege Knut-Ivar Berglund 1
Soneleder legeseksjon Turid Birkelund 1
Soneleder sykestue Randi Olsen 1
Soneledere institusjoner; Sonjatun Bo-
og kultur, Sonjatun omsorgssenter, 
Sonjatun sykehjem 

Margareth Thomassen, Anita Jensen, 
Hildegunn Stabell (perm.)

3

Soneledere miljøarbeidetjeneste / 
hjemmetjeneste / psykiatri  

Lisbeth Berg, Haldis Olsen, Lisbeth 
Lyngsmark, Ole Johan Olsen,

4

Forbund All hovedtillitsvalgte 13
Hovedverneombud Lidvart Jacobsen 1
KS rådgivere Geir Halstensen og Jens-Vidar Johansen 2

84

Vararepresentanter til kommunestyret møter opp som vanlig, ved forfall. 
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DIALOG DAG 

17.02.2011 

I FOKUS PÅ STYRING PÅ 
MÅL OG AKTIVITET

II RESSURSBRUK OG INNSPARINGER 
HELSE- OG OMSORG

FAKTA ARK FRA

- HELSE
Adm helse og omsorg og fellesutgifter 1.3 (unntatt nav sosial) 
Legeseksjonen
Fysioterapi / ergoterapi / avtaler private
Spesialisthelsetjenester 
DMS- distrikstmedisinsk senter 

- HJEMMETJENESTEN 
Hjemmesykepleier
Hjemmehjelp
Psykiatri
Miljøarbeidertjeneste
Privat avlastning
Omsorgslønn
Ledsagerbevis
TT-kort

- INSTITUSJONSTJENESTEN
Sonjatun sykehjem
Sonjatun omsorgssenter
Sonjatun bo- og kultursenter
Kjøkken
Vaskeri

- OMSORGSBOLIGER
Høgegga boliger – tilpasset omsorg og pleie
Guleng boliger – tilpasset omsorg og pleie
Avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid
Dagtilbud til personer med funksjonsnedsettelser
Kjøp av private tjenester
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Rammeområde: Helse

Enhetsleder helse: Herbjørg Fagertun 

Tall på behandlede pasienter er fra 2010. De fleste områder er stabile tall eller har en liten 
økning i aktivitet fra tidligere år.
Økonomitall er fra 2009

Området omfatter:
Adm helse og omsorg
Legeseksjonen
Fysioterapitjeneste (habilitering/rehabilitering)
Miljørettet helevern

Prosjekt Distriktsmedisisnsk senter Nord – Troms inneholder:
Sykestue og fødestue, rehabilitering og områdegeriatri m/afasi
Tyngdepunkt afasi og stemme
Radiologi, teleortopedi, poliklinisk hudbehandling 
Faglige nettverk innen kreftomsorg, geriatri, lungesykdommer og rus/psykisk helse

Målsettinger:
En faglig god og kvalitetsmessig kommunehelse – og omsorgstjeneste er grunnlaget for 
etablering av spesialisthelsetjenester.

Nord – Troms distriktsmedisinske senter etableres som et faglig fullverdig 
spesialisthelsetjenestetilbud i regionen. Tjenestene rettes mot innbyggernes behov. Nord 
Troms DMS etableres som samhandlingsarena mellom kommuner, region, helseforetak, 
universitetet, høgskoler og videregående skoler.

Tjenesteproduksjon: 

Omfang / brukere 

Adm helse og omsorg og 
fellesutgifter
Dette er ”samlet” administrasjon i 
budsjettet. Stabsfunkjonene er felles, 
mens lederstillingene fungerer i 
enhetene
Fellesutgifter inkluderer bla 
stipulerte inntekter UNN

Årsverk: 7 

Ansvarsområder: 
Enhetsleder sykehjem
Enhetsleder boliger. Stillingen ble delt og slått 
sammen med to soneledere til to virksomhetsledere 
siste halvår 2010. En til boliger og en til Guleng bo og 
avlastning 
Enhetsleder hjemmetjenester
Enhetsleder helse
2 sekretærer
1 konsulent

Legeseksjonen
Årsverk:
5 leger(en ny legehjemmel i 2011) 
med hver ca 40 % kommunal avtale 
pluss pasientlister
1 overlege 75 % områdegeriatri pluss 

Ant pasientkontakt: 3.0 konsultasjoner pr innbygger 
og 2,8 telefonkontakter. Til sammen 5.8 legekontakter 
pr innbygger i 2010. Pasientarbeid i sykestue og 
sykehjem er ikke med i statistikken. I tillegg er 
ansvarsgruppemøter, fagmøter og andre tverrfaglige 
møter samt diverse attester som heller ikke registrert.
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pasientliste
1 turnuslege 
3 sekretærer
3 sykepleiere pluss 1,2 sykepleier i 
DMS
Medisinerstudenter i veiledet praksis 
x 2 pr år

Ant personer uten fastlegge:
Ca 10 personer (etter eget valg), og pasienter fra andre 
kommuner som har valgt fastlegge i Nordreisa

Fysioterapitjeneste:
Årsverk:
2 kommunale fysioterapeuter

1 sekretær

1 fysioterapikandidat (6 måneder x 2 
pr år)

50 % ergoterapeut tilsatt januar 2011

1 privat spesialist i manuell terapi
1 privat spesialist i psykomotorisk
50 % privat generell fysioterapi
50 % generell fysioterapi

Varmtvannsbasseng

Antall pasienter kommunale fysioterapeuter: 245 som 
utgjør 2507 konsultasjoner. Annen aktivitet 718 og er 
for eksempel administrasjon, hjelpemiddelarbeid, 
sykehjem, undervisning, veiledning, helsestasjon, 
ansvarsgrupper osv
Venteliste ved årsskifte 28 personer. Private 
fysioterapeuter utenfor Sonjatun og psykomotorisk 
fysioterapeut har egne ventelister

Sekretæren har daglig organisering pasienter, 
telefoner og bistår i hjelpemiddelformidlingen/inn og 
utlån.

Får veiledning i kommunale fysioterapioppgaver og 
arbeider med selvstendige pasientbehandlinger

42 uferdige saker fra 2010

Antall pasienter private:793 og 8322 konsultasjoner

Bassenget på Sonjatun har ca 100 pasienter pr uke

Spesialisthelsetjenester
Ant årsverk:
Tyngdepunkt afasi og stemme:
2 stillinger logoped (Statped Nord)
0,5 stilling logoped PPT Nord -
Troms

Sykestue: 4 senger
6,40 % sykepleiere

Ant brukere / konsultasjoner:
Afasi og stemme:
Arbeidet skal fordeles mellom:
 Tjenesteyting i form av utredning og 

veiledning med vekt på tidlig innsats og 
nærhet til brukerne

 Kunnskapsformidling/kompetanseutvikling 
knyttet til spesialundervisning og likeverdig, 
til paset og inkluderende opplæring til brukere 
og fagmiljø.

Denne formen for tjenesteyting medfører mye reising 
i Nord - Norge

Sykestue 
Nordreisa: 1470 liggedøgn (10 døgn overbelegg) 
Sykestuesengene er ikke spesifisert for diagnose, men 
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4,40 % hjelpepleiere
Sykepleiere og hjelpepleiere er 
døgnkontinuerlig personell på 
sykestue og områdeger/rehab (til 
sammen 10 senger) pluss føde/barsel

Fødestue:
5,3 jordmorstillinger
Sonjatunmodellen ivaretar en 
helhetlig svangerskaps, fødsel og 
barselomsorg i fire kommuner i Nord 
– Troms. Den driftes etter avtale 
mellom UNN HF og kommunene.

Områdegeriatri og rehabilitering
Desentralisert spesialisthelsetjeneste 
i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten                           
0,75 % overlege
1 logoped
1 fysioterapeut
1 ergoterapeut
1 geriatrisk sykepleier
0,25 sekretær

tar imot pasienter for øyeblikkelig hjelp, observasjon 
før innleggelse, istedenfor og etter sykehusopphold. 
Nordreisa hadde 3 pasienter med til sammen 10 
liggedøgn som utskrivningsklar fra UNN. Dette er lavt 
i forhold til andre kommuner i UNNs opptaksområdet

Ant brukere fødestue/fødsler
Fødsler 27
Barselopphold og poliklinisk virksomhet? Pga 
sykemelding er ikke tallene for 2010 ferdig. De må 
telles manuelt

Områdegeriatri og rehabilitering 6 senger og pasienter 
innlagt Sonjatun med 1325 liggedøgn
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen er 
hovedopptaksområdet og har de fleste pasienter.
87 pasienter fra 10 kommuner i Troms og 7 
kommuner i Finnmark. I tillegg har teamet veiledning, 
kurs, undervisning og kommunebesøk.

Radiologi:
Ambulering av radiograf fra UNN 
fra mandag tom fredag, og som har 
døgnkontinuerlig vakt i perioden.

Teleortopedi:
To sykepleiere i til sammen 20 %
stilling
Ortoped fra UNN er på 
videokonferanse i studio på UNN og 
veileder sykepleier og pasient på 
Sonjatun ang behandlingen

Poliklinisk hudbehandling:
75 % og 25 % sykepleierstilling og
ambulerende hudspesialist er en til to 
dager pr. måned og har poliklinikk 
på Sonjatun. Sykepleier fortsetter 
behandlingen de øvrige dager

Pasienter: 2138 som har fått 3465 undersøkelser 
Område: Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa

Område: samme 4 kommuner som ovenfor
50 pasienter er behandlet med gips utenom studien. 
Dette pga opplæring av lokalt helsepersonell

Konsultasjoner. 1224 (1400 i 2009 og nedgangen 
skyldes liten kapasitet på UNN og sjeldnere 
ambulering av lege)
Område: Samme kommuner som ovenfor
Venteliste? Har ikke fått tall 2010

Oppstart i 2011. Poliklinisk kontroll en gang pr. 
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Stomiprosjekt:
To sykepleiere to time pr måned

Nettverk innen:
- Kreftomsorg 
- Geriatri/demens
- Lungesykdommer
- Rus psykisk helse
- Psykososialt team v/ kriser i 

Nordreisa 

måned på Sonjatun etter modell av 
teleortopediprosjektet og fra de samme kommuner

Tema er fagutvikling, planlegge kompetanseheving og 
erfaringsutveksling i direkte pasientarbeid. 
Nettverksgruppene har også utløst prosjektmidler for 
videre utredninger og fordypning innen de forskjellige 
fagområdene. Dette gjør helsepersonell bedre i stand 
til å takle de stadige nye utfordringer innen medisin, 
sosial og sykepleierfag.

Ressursinnsats i 2010 Beløpene er i 1000 og regnskap for 2010 er ikke avsluttet 07.02.11 
Tall er opprinnelig budsjett.

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

i %
Adm 7 7 6,9% 2790 2632 158 94,35

Legetjenesten 9,05 13 3,3% 6930 6978 48 100,69

Fysioterapitjenesten 4,0 4,0 3,1% 1915 1975 60 103,13
Sykestue/områdeger 17.05 19 3,8% -1205 -1492 -287 -123,79
Fødestue 5,3 5 4,9% 3066 3389 323 110,54
Prosjekt DMS 
inngår i enheten 
helse
Fellesutg admn -3074 -2472 602 - 80,4

Fellesutgifter inkluderer bla stipulerte inntekter UNN. Merutgifter fødestue og merinntekter 
sykestue/områdegeriatri må sees i sammenheng 

Utfordringer:

 Målstyring, kvalitet, ledelse og organisering blir viktig i tider med omstilling. 
 Med knappe rammer er det utfordringer å holde service- og aktivitet på samme nivå 

som nå.
 Økonomien må være i samsvar med tjenester og lovpålagte oppgaver. Det må være 

vedtatte  prioriteringer innen alle områder
 Samhandling internt i kommunen, i regionen og med helseforetak, universitet og andre 

utdanningsinstitusjoner krever tid til ledelse og møtevirksomhet på alle nivå. Intern 
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samhandling med pasient/bruker/pårørende i sentrum er ei utfordring. For eksempel 
individuell plan, ansvarsgrupper og en koordinerende enhet hvor brukeren kan 
henvende seg.

 Gjennomføring i forhold til innføring av samhandlingsreformen krever engasjement, 
kunnskap og omstillingsevne både hos politikere, administrasjon og fagfolk.

 Samhandling ved bruk av IKT og videokonferanse. Gjennomføre prosjekter i 
meldingsløftet som FUNNKe og bruke aktivt videokonferanse og telemedisin.

 Ressurser til arbeid med avtaler til samarbeidsparter(UNN, nabokommuner, leger osv)
 Rekruttering til helse- og omsorgsyrker blir ei stor utfordring i dag og i årene framover 

og skjer også med å være gode praksisplasser for studenter, lærlinger og elever
 Legge til rette for kompetanse og forskning for å gjøre kommunehelsetjenesten i Nord 

- Troms til attraktive arbeidsplasser. 
 Videreutvikle faglige nettverk og utvikle flere nettverk også for pårørende og pasienter 
 Arbeide videre med Distriktsmedisinsk senter i Nord Troms som et regionalt ansvar. 
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Rammeområde: Hjemmetjenester

Enhetsleder hjemmetjenesten: Bodil A. Mikkelsen

Hjemmetjenesten skal gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehovet til den 
enkelte jamfør Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester

Hovedmålsetning: 
Hjemmetjenesten i Nordreisa kommune har som målsetting at de som trenger bistand skal få 
det på laveste effektive omsorgsnivå og på en slik måte at de som trenger det kan bo hjemme 
lengst mulig.

Tjenesteproduksjon: 
Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som har et behov for bistand, uansett alder og 
bosted. For tiden er flertallet eldre som har varierende behov for bistand.

Omfang / brukere 
Hjemmesykepleie 13200
Årsverk total 20.35
Antall høyskoleutdannet: 9 ansatte
Antall fagutdannet. 15 ansatte

Type bistand: Hjelp til personlig hygiene, 
ernæring,( mat) sårskift, medisiner og 
annen medisins hjelp for eksempel 
kateter, diverse praktisk bistand, for 
eksempel fyre i ovnen diverse sørge for, 
for eksempel banken, bestille drosje, 
pårørendekontakt, ledsager, tilsyn
Hjemmesykepleie varierer fra inntil 6 
dager daglig til 1 gang hver uke

Matombringing varierer fra 7 ganger hver 
uke inntil 1 gang hver uke.

Trygghetsalarm gis til brukere for at de 
hurtig skal kunne tilkalle hjelp

Hjemmesykepleien 109 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 67 brukere
Reisadalen:                             11 brukere
Straumfjord/Storvik/Oksfjord: 19 brukere
Rotsund/Hamnes                      12 brukere

Trygghetsalarm 65 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 34 brukere
Reisadalen                                 7 brukere
Straumfjord/Storvik/Oksfjord: 12 brukere
Rotsund/Hamnes                      12 brukere

Matombringing: 34 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 23 brukere
Straumfjord/Storvik:               7 brukere
Rotsund                                   4 brukere 

Hjemmehjelp 13205
Årsverk: 8.3,
Ansatte: 8 ansatte
Noe årsverk brukes til matombringing, 0.5

Hjemmehjelp: 111 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 69 brukere
Reisadalen                              11 brukere
Straumfjord/Storvik/Oksfjord: 13 brukere
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Type bistand: Stort sett husvask og annen 
praktisk bistand. Noe veiledning og 
tilrettelegging
Hjemmehjelp varierer fra 2 ganger i uka til 
hver 3 uke. 53 brukere får hver 3 uke, 34 
brukere får hver 2 uke, mens resten 24 
brukere får oftere  

Rotsund/Hamnes                      18 brukere  

Psykiatri 13210 og 13211
Årsverk totalt: 14.80 årsverk.
Antall høgskoleutdannet: 6 ansatte
Antall fagutdannet: 12 ansatte
Antall ufaglærte: 2 ansatte

Type bistand: Praktisk 
bistand/veiledning/opplæring for å klare 
dagliglivets aktiviteter, medisiner, personlig 
hygiene, ernæring, ledsager, samtaler, 
behandling

Antall brukere:  41 brukere.

Miljøarbeidertjenesten 13217
3.10 årsverk
Antall høgskoleutdannet: 1 ansatt
Antall fagutdannet: 2 ansatte
Antall ufaglærte: 2 ansatte

Type bistand: Hjelpe i form av ledsager til 
fritidsaktiviteter og sosialt samvær for 
brukere med funksjonsnedsettelse, unge, 
voksne og eldre 

Antall brukere: 27 brukere
.Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 23 brukere
Reisedalen:                              1 bruker
Storvik/Straumfjord/Oksfjord: 3 brukere

ENHETEN ADMINISTRERER OGSÅ

Privat avlastning
Det gis avlastning til pårørende, ved at 
brukeren er til avlastning i private hjem, de 
får betaling pr. døgn

Omsorgslønn
Lønn til pårørende som har særlig tyngende 
omsorgsoppgaver i hjemmet til stell, pleie og 
tilsyn.

Ledsagerbevis
Bruker som på grunn av funksjonsnedsettelse 
har behov for ledsager for å delta på diverse 
fritidstilbud, også reise til tilbudet. Dette gjør 
at ledsager betaler for eksempel kinobillett

8 brukere

Det er 21 mottakere av omsorgslønn

15 brukere har ledsagerbevis
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Transporttjenestekort TT- kort
Betales via fylket. Kort utstedes til brukere 
som av helsemessige årsaker ikke kan nytte 
offentlig transport. Sum på kort tildeles etter 
avstand mellom hjem og sentrum.

Parkeringskort
Kort som gir personer som har 
funksjonsnedsettelse mulighet å parkere på 
parkeringsplass for funksjonshemmede. 
Blå/hvite skiltede parkeringsplasser og 
bomringer er gratis.

141 brukere har slikt kort. Dette er det 
maksimale antallet vi kan ha i vår kommune. 
Det står for tiden 16 på venteliste.

45 personer har slikt kort i kommunen.

Enheten gjør vedtak innenfor 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk 
bistand, matombringing, trygghetsalarm, 
psykiatrisk sykepleie, støttekontakt, privat 
avlastning, omsorgslønn, ledsagerbevis, TT –
kort, parkeringskort.

Det er gjort 730 enkelt vedtak i 2010 
innenfor disse områdene. 

Ressursinnsats drift 2010: Foreløpig regnskap

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbru

k i %
13.200 20.35 24 5.7 % 12068703 11428174 640529 95 5
13.205 8.31   8 21.3 % 3514395 2893292 621103 82 %
13.210 4.80 5 14.2 % 2295003 1910322 384681 94 %
13.211 9.00 15 Se 

12310
3224286 *4624994 -1400708 *143 

%
13.217 3.10 5 7.3 % 2959423 2518155 441268 85 %
13235 Ikke 

stillinger
180000 32308 147692 18 %

13240 tilskudd 730000 864226 -134226 11 8%
*Refusjon fra staten på kr. 1070000 ikke inntektsført, når det kommer på plass vil avviket 
være på kr -330708. Forbruket vil etter inntektsføringen være på 110 %

Utfordringer:

Side 15



 Styrke tiltakskjeden slik at de som ønsker det kan bo hjemme og få hjelp der så lenge 
de selv ønsker det innefor rammene

 Lindrende pleie i hjemme innenfor rammene
 Gi god og lettfattelig informasjon om alle tjenestene som er tilgjengelig
 Rekruttering av faglærte vikarer
 Øke andelen med høgskoleutdanning
 Kompetanseheving og faglig påfyll
 Døgnbemannede omsorgsboliger
 Team arbeid innenfor rammene
 HMS arbeid og kvalitetessikring
 Dagsenter for eldre 
 Helsestasjon for eldre for å drive forebygging
 Fleksibel bruk av kompetanse innenfor kommunen
 Ingen tak på tjenesten sett opp mot rammene
 Stor variasjon i hjelpebehovet, vanskelig å planlegge og forutsi, både på kort og lang 

sikt¨
 Gamle elektroniske hjelpemidler
 Øke fokus på de friske 
 Rett hjelp til rett person

Side 16



Rammeområde: Sykehjemmene, kjøkken og vaskeri.

Enhetsleder institusjonstjenesten: Line K. Nørgård 

Området omfatter:
Kommunens 3 sykehjem:
 Sonjatun sykehjem
 Sonjatun omsorgsenter
 Sonjatun bo og kultursenter

Kjøkken:
Vaskeriet:

Hovedmålsetning:

Alle sykehjemmene har som målsetning å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg 
og verdig som mulig og at det blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og 
åndelige behov. Målet er at hver enkelte beboer blir sett under et helhetlig menneskesyn. Selv 
om livet har endret seg under sykdom, ønsker sykehjemmene å ta vare på den person de var 
før de kom på sykehjem. Dette gjøres best gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom 
beboer, ansatte og pårørende.
En faglig god og kvalitetsmessig  pleie – og omsorgstjeneste i sykehjemmene er grunnlaget 
for en trygghet, trivsel og tilfredshet for både beboer, personalet og pårørende. Del tjenestene 
som kjøkken, husøkonom, vaktmestertjeneste, legetjeneste er

Tjenesteproduksjon: 

Omfang / brukere 

Sonjatun Sykehjem:
Årsverk: 22.55

Her skal de mest pleietrengende sykehjems 
beboerne bo.

Ansvarsområder: 
Soneleder 50% adm. Oppgaver og 50% i pleie. 
Hjelpepleier I: 2 Hjelperpleiere i deltidstillinger.
43 personer i turnus.
26 beboere (6 på dobbeltrom) 

Sonjatun omsorgsenter
Årsverk: 17.76

Sonjatun omsorgsenter er et sykehjem 
spesielt tilrettelagt for demente. 
Sykehjemmet skal også fungere som en 
kompetansebase i kommunehelsetjenesten 
på fagområdet demens.

Ansvarsområder:
Soneleder 50% adm. Oppgaver og 50% i pleie.
Hjelpepleier I: 2 Hjelpepleiere i deltid stillinger. 
31 Personer i turnus.

16 beboere (alle har enerom) 1 rom brukes til 
korttids/ avlastningsopphold.
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Sonjatun bo og kultursenter:
Årsverk: 18.6 

Her skal de sykehjems beboerer som er 
minst pleietrengende bo.

Fort. Sonjatun bo og kultursenter

Ansvarsoppgaver:
Soneleder 50%  adm.oppgaver og 50% i pleie.
Hjelpepleier I: 2 Hjelpepleier, en i 100 % og en i 
deltid stilling. Hjelpepleier i 100 % st. har også 
ansvar for medisinsk forbrukslager for alle 
sykehjemmene.
31 Personer i turnus
18 beboere.  2 rom blir brukt som dobbeltrom og 
1 rom skal brukes til 
korttidsopphold/avlastningsopphold.

Kjøkken
Årsverk: 4,5
Kjøkkenet på Sonjatun driver kantine for 
ansatte og besøkende og tilbereder middag 
til sykehjemsbeboere/ hjemme boende som 
av ulik grunn har behov for å få ferdig 
tilberedt middag. Dette gjelder mennesker 
med funksjonsnedsettelse eller eldre. Det 
tilberedes ca 1000 middager i måneden.

Ansvarsområde:
Kjøkkensjef 50%
4 kokkestillinger 

Vaskeri:
Årsverk: 0.50

ASVO tar alt av tøyvask. En husøkonom i
50% st. jobber på Sonjatun.  Hun har 
ansvar for innkjøp av tekstiler, kvalitets 
vurdering, mengde beregning, reparasjon 
av avdelingens tøy. Helse og 
omsorgsavdelingen leverte i 2009, 53.371 
kg institusjons tøy. Det er fortsatt en liten 
del  brukere fra hjemmetjenesten som får 
sitt tøy vasket på vaskeriet. Husøkonomen 
er også koordinator i prosjektet 
”Smittevern i sykehjem” samt ansvarlig for 
innkjøp av forbruksvarer/ utstyr til 
sykehjemmene.

Ansvarsområde:
50% st. husøkonom
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Ressursinnsats drift 2010: (Foreløpig regnskap)

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

i %
Sykehjemmet 22,5 43 13.2% 7481477 10246182 -

2764705
137

Omsorgsentret 17.8 31 7.8% 7949520 7374760 574760 92,77

Bo og 
kultursenter

19.0 31 16.7% 9603473 7569921 2033552 78.82

Kjøkken 5 4,9% 2559111 2648701 -89590 103,5
Vaskeri 1 1729338 1729338 347647 83.26

Utfordringer:

 Stadig yngre brukere som krever mer av de ansatte, både kunnskaper og ressurser.
 Ledelse og organisering blir viktig i tider med omstilling
 Gjennomføre meldingsløfte, statlig handlingsplan for IKT i helse og omsorg.
 I helse nord skal prosjektet FUNNKE innføres i alle kommuner i løpe av 2013.
 Tiltakskjeden, Stort press på korttids/avlastningsplassene, viktig at disse rommene 

ikke blir langtidsplasser og dobbel rom
 Rekruttering til helse- og omsorgsyrker blir ei stor utfordring i dag og i årene framover
 Legge til rette for kompetanse og forskning for å gjøre kommunehelsetjenesten i 

Nordreisa til attraktive arbeidsplasser. 
 Videreutvikle faglige nettverk og utvikle flere nettverk også for pårørende og pasienter 
 Gjennomføring i forhold til innføring av samhandlingsreformen krever engasjement, 

kunnskap og omstillingsevne både hos politikere, administrasjon og fagfolk.
 Intern samhandling og med brukeren i sentrum.  
 Brukerundersøkelser, sykefravær og arbeidstidsordninger
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Rammeområde: Omsorgboliger 

- Guleng bofellesskap m.m 
- Høgegga bofellesskap m.m 

GULENG BOFELLESSKAP M.M
Rammeområde: 13225 og 13218

Virksomhetsleder: Aina Eriksen

- Hjemmetjenester (i bofellesskapet) skal gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra 
omsorgsbehovet til den enkelte. Jf. lov om helsetjenester i kommunen, Og sosiale 
helsetjenester. 

- Avlastning til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid jf, lov 
om sosiale tjenester. 

- Dagtilbud til personer med store funksjons nedsettelser. 

Målsetninger for 2011:
 Vi jobber for et godt arbeidsmiljø
 Individuell Plan til alle brukere som har behov for dette
 Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten
 Gjennomføring av medarbeidersamtaler
 Gjennomgang og oppdatering av kvalitetsystem. 

Tjenesteproduksjon: 
Bofellesskap, avlastning og dagtilbud for personer med store funksjonsnedsettelser. 

Omfang / brukere 
Årsverk totalt: 25,1
Ant. Høgskoleutdannet: 8
Ant fagutdannet:11
Ant ufaglærte: 14

Tjenesten reduseres noe i 2011 på grunn av 
endringer i behov for tjenester. 

Tjenesten:
Guleng bofellesskap og Lillebo (avlastning) 

og Dagtilbud gir tjenester til 10 voksne og 
barn med store funksjonsnedsettelser.
Tjenestene består hovedsakelig av hjelp / 

5 fastboende med vedtak om 
hjemmetjenester
5 med vedtak om avlastning
3 av disse har vedtak om dagtilbud i 2010.
Brukerne innenfor denne tjenesten har behov 
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veiledning til de fleste av dagliglivets 
aktiviteter og består blant annet av:
* hjelp til personlig stell og hygiene
* hjelp til måltider
* hjelp til medisiner
* hjelp i hjemmet (vask av hus og klær, 
handling, oppsøke offentlige kontorer o.l)
* hjelp til aktiviteter i arbeid, skole og fritid
* ledsagelse lege / sykehus
* individuell plan og evaluering av denne
* m.m

Det er vårt ansvar å organisere 
tjenestetilbudet ut fra den enkeltes behov 
innenfor økonomiske rammer

for 1:1 bemanning og i enkelte situasjoner 
kan det være behov for 2:1 bemanning. 
For å dekke opp personalressurser til 1 
bruker med 1:1-bemanning kreves det 
mellom 3 og 4.7 årsverk

Tilrettelegging av tjenester for personer 
med funksjonsnedsettelser:
Tjenesten må tilrettelegges ut fra hvilket nivå 
den enkelte tjenestemottaker befinner seg. 
Det må også tas hensyn til eventuelle andre 
andre diagnoser. Mange utviklingshemmede 
har syndrom og tilleggsdiagnoser som har 
stor betydning for tilretteleggingsbehovet til 
den enkelte.

Å ha sammensatte funksjonsnedsettelser 
krever at vi som tjenesteytere har innsikt og 
forståelse for den enkelte tjenestemottakers 
fungering og hjelpebehov. Misforståelser og 
manglende tilrettelegging kan få omfattende 
negative konsekvenser.

Samarbeidspartnere:
Helse- og omsorgsavdelingen i kommunen 
som helhet, 2.linjetjeneste

Leder er nå inne i prosjekt 
”Virksomhetsleder”. Dette medfører at det 
ikke er soneleder eller enhetsleder i tjenesten. 
Det er en leder som sitter med oversikten, 
som jobber i 75% administrativt og 25% 
pleie.

Ressursinnsats drift 2010: Foreløpig beregning. 

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

i %
13218 2,55 1’290’853 987’660 +303’193
13225 22,6 9.6 12’221’278 11’611’604 +609’674
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Kommentar: grunnen til at det er positivt tall på fjordårets budsjett er at planlagt flytting for 
en av brukerne ble utsatt, et vedtak om avlastning ble ikke påbegynt på grunn av situasjonen 
rundt bruker. 

Utfordringer: 

 Å klare å ha en fleksibel tjeneste ut i fra behov. 
 Skape en stabil og forutsigbar tjeneste for brukerne. 
 Øke fokus på de friske ansatte.
 Stabilitet i personalgruppa for å kunne gi faglig kvalitet i tjenesten
 Rekruttere nye ansatte.  
 Oppdatert datatjeneste. 
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HØGEGGA M.M

Rammeområde: 
13215: Tjenester til voksne og eldre utviklingshemmede
13140: Kjøp av private tjenester
13230: Bikuben dagsenter; avsluttet

Virksomhetsleder: Britt Bendiksen 

Hovedmålsetning: 

Målsettinger for 2011: 
 Redusere sykefravær med 10%
 Individuell Plan til alle brukere som har behov for dette
 Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten
 Gjennomføring av medarbeidersamtaler
 Gjennomføring av ny arbeidsmiljøundersøkelse

Tjenesteproduksjon: 

OMRÅDE Verdt å merke seg:
Årsverk totalt: 26.7
Ant. Høgskoleutdannet:5
Ant fagutdannet: 18.18
Ant ufaglærte:3.52

Arbeidstidsordning: 3-delt turnus (dag, 
kveld, natt) fordelt på 41 personer i turnus.
Oppstart av prosjekt i 2011: Utprøving av 
ny arbeidstidsordning (3-3-turnus)

Sykefravær: siste kvartal 2010 viser en 
sykefraværsprosent på 26.7%

Gjennomsnittlig sykefravær i 2010: 21.6%

Tiltak for å redusere sykefravær:
 Evaluering av Leveregler: Samarbeid 

med arbeidslivssenteret
 Arbeidsmiljøundersøkelse: 

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten
 Tettere oppfølging av den sykemeldte
 Miljøgruppa arrangerer 

miljøfremmende tiltak
 Gjennomføring av 

medarbeidersamtaler
 Prosjekt ny arbeidstidsordning
 Kartlegging av behov for 

hjelpemidler og anskaffelse av dette
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Lovverk som styrer tjenesten:
Lov om sosiale tjenester §§ 4.2 og 4.3
Lov om sosiale tjenester Kapittel 4A,
Lov om helsetjenester i kommunene
Helsepersonell-loven, Pasientrettighetsloven, 
Arbeidsmiljøloven og avtaleverk

Lov om sosiale tjenester Kapittel 4A:
”rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt i 
forhold til enkelte personer med psykisk 
utviklingshemming” har stor betydning for 
mye av ressursbruken i tjenesten. Avdelingen 
har pr.idag 2 vedtak etter kapittel 4A.

Tjenesten:
Høgegga boliger gir hjemmetjenester og 

oppfølging til 12 voksne og eldre 
tjenestemottakere med psykisk 
utviklingshemming.
Hjemmetjenestene består hovedsakelig av 
hjelp / veiledning til de fleste av dagliglivets 
aktiviteter og består blant annet av:
* hjelp til personlig stell og hygiene
* hjelp til måltider
* hjelp til medisiner
* hjelp i hjemmet (vask av hus og klær, 
handling, oppsøke offentlige kontorer o.l)
* hjelp til aktiviteter i arbeid og fritid
* ledsagelse lege / sykehus
* individuell plan og evaluering av denne
* m.m

Det er vårt ansvar å organisere 
tjenestetilbudet ut fra den enkeltes behov 
innenfor økonomiske rammer

5 av 12 brukere har 1:1 bemanning. Dette 
krever store personalressurser. For å dekke 
opp personalressurser til 1 person med 1:1-
bemanning kreves det mellom 3 og 4.7 
årsverk avhengig av antall timer hjelp 
pr.døgn.

Utviklingshemming:
Å være utviklingshemmet betyr at man har 
en kognitiv svikt som får konsekvenser for 
hvordan man opplever og forstår 
omverdenen og seg selv. Utviklingshemmede 
har blant annet problemer i forhold til 
tenkning og problemløsning, oppfattelse av 
tid og rom, overføring av kunnskap fra en 
situasjon til en annen og 
oppmerksomhetsspenn.
De fleste utviklingshemmede har flere 
funksjonsnedsettelser / diagnoser.

Utviklingshemmede kan være lett 
distraherbar og må ha ofte informasjon. 
Språket er ofte hemmet, mange har gjerne 
bedre ordforråd enn forståelse. Vanskelig 
med tidsbegrep og orienteringsevne. Dette 
skaper utfordringer i hverdagen.
Utviklingshemming deles ofte inn i: Dyp 
utviklingshemming (tilsvarer 0-3 år og 
innebærer alvorlige begrensninger i 
egenomsorg), alvorlig utviklingshemming 
(tilsvarer 3-6 år), moderat 
utviklingshemming (tilsvarer 6-9 år) og 
lettere utviklingshemming (tilsvarer over 9 
år)

Tilrettelegging av tjenester for 
utviklingshemmede:
Tjenesten må tilrettelegges ut fra hvilket 
kognitivt nivå den enkelte tjenestemottaker 
befinner seg. Det må også tas hensyn til

Mange voksne utviklingshemmede har 
gjennom års erfaring lært seg måter å 
forholde seg til omverdenen på, ofte gjennom 
imitering eller bruk av atferd som den 
utviklingshemmede selv har funnet 
hensiktsmessig i ulike situasjoner.

Side 24



eventuelle andre funksjonsnedsettelser (f.eks 
fysiske funksjonsnedsettelser) eller andre 
diagnoser (som for eksempel autisme). 
Mange utviklingshemmede har syndrom og 
tilleggsdiagnoser som har stor betydning for 
tilretteleggingsbehovet til den enkelte.

Å ha sammensatte funksjonsnedsettelser 
krever at vi som tjenesteytere har innsikt og 
forståelse for den enkelte tjenestemottakers 
fungering og hjelpebehov. Misforståelser og 
manglende tilrettelegging kan få omfattende 
negative konsekvenser.

Samarbeidspartnere:
Helse- og omsorgsavdelingen i kommunen 
som helhet, 2.linjetjeneste: hovedsakelig 
Habiliteringsenheten UNN og andre 
spesialisthelsetjenester etter behov. Vedtak 
etter Lov om sosiale tjenester Kapittel 4A 
medfører jevnlig tilsyn fra Fylkesmannen

Vi har i dag jevnlig veiledning og oppfølging 
fra Habiliteringsenheten ved UNN.
Siste tilsynsbesøk fra fylkesmannen var i 
november 2010.

Ressursinnsats drift 2010:

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

i %
13215 26.7 41
13140 1.380.000 100.1%

Utfordringer:

 Tilrettelagt dagtilbud for brukergruppa
 Rekruttering av fagpersonell
 Stabilitet i personalgruppa for å kunne gi faglig kvalitet i tjenesten
 Redusere sykefravær
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DIALOG DAG 

17.02.2011 

I FOKUS PÅ STYRING PÅ 
MÅL OG AKTIVITET

II RESSURSBRUK OG INNSPARINGER 
HELSE- OG OMSORG

FAKTA ARK FRA

- HELSE
Adm helse og omsorg og fellesutgifter 1.3 (unntatt nav sosial) 
Legeseksjonen
Fysioterapi / ergoterapi / avtaler private
Spesialisthelsetjenester 
DMS- distrikstmedisinsk senter 

- HJEMMETJENESTEN 
Hjemmesykepleier
Hjemmehjelp
Psykiatri
Miljøarbeidertjeneste
Privat avlastning
Omsorgslønn
Ledsagerbevis
TT-kort

- INSTITUSJONSTJENESTEN
Sonjatun sykehjem
Sonjatun omsorgssenter
Sonjatun bo- og kultursenter
Kjøkken
Vaskeri

- OMSORGSBOLIGER
Høgegga boliger – tilpasset omsorg og pleie
Guleng boliger – tilpasset omsorg og pleie
Avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid
Dagtilbud til personer med funksjonsnedsettelser
Kjøp av private tjenester
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Rammeområde: Helse

Enhetsleder helse: Britt Bendiksen 

Tall på behandlede pasienter er fra 2010. De fleste områder er stabile tall eller har en liten 
økning i aktivitet fra tidligere år.
Økonomitall er fra 2009

Området omfatter:
Adm helse og omsorg
Legeseksjonen
Fysioterapitjeneste (habilitering/rehabilitering)
Miljørettet helevern

Prosjekt Distriktsmedisisnsk senter Nord – Troms inneholder:
Sykestue og fødestue, rehabilitering og områdegeriatri m/afasi
Tyngdepunkt afasi og stemme
Radiologi, teleortopedi, poliklinisk hudbehandling 
Faglige nettverk innen kreftomsorg, geriatri, lungesykdommer og rus/psykisk helse

Målsettinger:
En faglig god og kvalitetsmessig kommunehelse – og omsorgstjeneste er grunnlaget for
etablering av spesialisthelsetjenester.

Nord – Troms distriktsmedisinske senter etableres som et faglig fullverdig 
spesialisthelsetjenestetilbud i regionen. Tjenestene rettes mot innbyggernes behov. Nord 
Troms DMS etableres som samhandlingsarena mellom kommuner, region, helseforetak, 
universitetet, høgskoler og videregående skoler.

Tjenesteproduksjon: 

Omfang / brukere 

Adm helse og omsorg og 
fellesutgifter
Dette er ”samlet” administrasjon i 
budsjettet. Stabsfunkjonene er felles, 
mens lederstillingene fungerer i 
enhetene
Fellesutgifter inkluderer bla 
stipulerte inntekter UNN

Årsverk: 7 

Ansvarsområder: 
Enhetsleder sykehjem
Enhetsleder boliger . Stillingen ble delt og slått 
sammen med to soneledere til to virksomhetsledere 
siste halvår 2010. En til boliger og en til Guleng bo og 
avlastning 
Enhetsleder hjemmetjenester
Enhetsleder helse
2 sekretærer
1 konsulent

Legeseksjonen
Årsverk:
5 leger(en ny legehjemmel i 2011)  
med hver ca 40% kommunal avtale 
pluss pasientlister
1 overlege 75% områdegeriatri pluss 

Ant pasientkontakt: 3.0 konsultasjoner pr innbygger 
og 2,8 telefonkontakter. Til sammen 5.8 legekontakter 
pr innbygger i 2010. Pasientarbeid i sykestue og 
sykehjem er ikke med i statistikken. I tillegg er 
ansvarsgruppemøter, fagmøter og andre tverrfaglige 
møter samt diverse attester som heller ikke registrert.
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pasientliste
1 turnuslege 
3 sekretærer
3 sykepleiere pluss 1,2 sykepleier i 
DMS
Medisinerstudenter i veiledet praksis 
x 2 pr år

Ant personer uten fastlege:
Ca 10 personer (etter eget valg), og pasienter fra andre 
kommuner som har valgt fastlege i Nordreisa

Fysioterapitjeneste:
Årsverk:
2 kommunale fysioterapeuter

1 sekretær

1 fysioterapikandidat (6 måneder x 2 
pr år)

50% ergoterapeut tilsatt januar 2011

1 privat spesialist i manuell terapi
1 privat spesialist i psykomotorikk
50% privat generell fysioterapi
50% generell fysioterapi

Varmtvannsbasseng

Antall pasienter kommunale fysioterapeuter: 245 som 
utgjør 2507 konsultasjoner. Annen aktivitet 718 og er 
for eksempel administrasjon, hjelpemiddelarbeid, 
sykehjem, undervisning, veiledning, helsestasjon, 
ansvarsgrupper osv
Venteliste ved årsskifte 28 personer. Private 
fysioterapeuter utenfor Sonjatun og psykomotorisk 
fysioterapeut har egne ventelister

Sekretæren har daglig organisering pasienter, 
telefoner og bistår i hjelpemiddelformidlingen/inn og 
utlån.

Får veiledning i kommunale fysioterapioppgaver og 
arbeider med selvstendige pasientbehandlinger

42 uferdige saker fra 2010

Antall pasienter private:793 og 8322 konsultasjoner

Bassenget på Sonjatun har ca 100 pasienter pr uke

Spesialisthelsetjenester
Ant årsverk:
Tyngdepunkt afasi og stemme:
2 stillinger logoped (Statped Nord)
0,5 stilling logoped PPT Nord -
Troms

Sykestue: 4 senger
6,40% sykepleiere

Ant brukere / konsultasjoner:
Afasi og stemme:
Arbeidet skal fordeles mellom:
 Tjenesteyting i form av utredning og 

veiledning med vekt på tidlig innsats og 
nærhet til brukerne

 Kunnskapsformidling/kompetanseutvikling 
knyttet til spesialundervisning og likeverdig, 
tilpasset og inkluderende opplæring til brukere 
og fagmiljø.

Denne formen for tjenesteyting medfører mye reising 
i Nord - Norge

Sykestue 
Nordreisa: 1470 liggedøgn (10 døgn overbelegg) 
Sykestuesengene er ikke spesifisert for diagnose, men 
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4,40% hjelpepleiere
Sykepleiere og hjelpepleiere er 
døgnkontinuerlig personell på 
sykestue og områdeger/rehab (til 
sammen 10 senger) pluss føde/barsel

Fødestue:
5,3 jordmorstillinger
Sonjatunmodellen ivaretar en 
helhetlig svangerskaps, fødsel og 
barselomsorg i fire kommuner i Nord 
– Troms. Den driftes etter avtale 
mellom UNN HF og kommunene.

Områdegeriatri og rehabilitering
Desentralisert spesialisthelsetjeneste 
i samarbeid med 
kommunehelsetjenesten                           
0,75% overlege
1 logoped
1 fysioterapeut
1 ergoterapeut
1 geriatrisk sykepleier
0,25 sekretær

tar imot pasienter for øyeblikkelig hjelp, observasjon 
før innleggelse, istedenfor og etter sykehusopphold. 
Nordreisa hadde 3 pasienter med til sammen 10 
liggedøgn som utskrivningsklar fra UNN. Dette er lavt 
i forhold til andre kommuner i UNNs opptaksområdet

Ant brukere fødestue/fødsler
Fødsler 27
Barselopphold og poliklinisk virksomhet? Pga 
sykemelding er ikke  tallene for 2010 ferdig. De må 
telles manuelt

Områdegeriatri og rehabilitering 6 senger og pasienter 
innlagt Sonjatun med 1325 liggedøgn
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen er 
hovedopptaksområdet og har de fleste pasienter.
87 pasienter fra 10 kommuner i Troms og 7 
kommuner i Finnmark. I tillegg har teamet veiledning, 
kurs, undervisning og kommunebesøk.

Radiologi:
Ambulering av radiograf fra UNN 
fra mandag tom fredag, og som har 
døgnkontinuerlig vakt i perioden.

Teleortopedi:
To sykepleiere i til sammen 20% 
stilling
Ortoped fra UNN er på 
videokonferanse i studio på UNN og 
veileder sykepleier og pasient på 
Sonjatun ang behandlingen

Poliklinisk hudbehandling:
75% og 25% sykepleierstilling og
ambulerende hudspesialist er en til to 
dager pr. måned og har poliklinikk 
på Sonjatun. Sykepleier fortsetter 
behandlingen de øvrige dager

Pasienter: 2138 som har fått 3465 undersøkelser 
Område: Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa

Område: samme 4 kommuner som ovenfor
50 pasienter er behandlet med gips utenom studien. 
Dette pga opplæring av lokalt helsepersonell

Konsultasjoner. 1224 (1400 i 2009 og nedgangen 
skyldes liten kapasitet på UNN og sjeldnere 
ambulering av lege)
Område: Samme kommuner som ovenfor
Venteliste? Har ikke fått tall 2010

Oppstart i 2011. Poliklinisk kontroll en gang pr. 
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Stomiprosjekt:
To sykepleiere to time pr måned

Nettverk innen:
- Kreftomsorg 
- Geriatri/demens
- Lungesykdommer
- Rus psykisk helse
- Psykososialt team v/ kriser i 

Nordreisa 

måned på Sonjatun etter modell av 
teleortopediprosjektet og fra de samme kommuner

Tema er fagutvikling, planlegge kompetanseheving og
erfaringsutveksling i direkte pasientarbeid. 
Nettverksgruppene har også utløst prosjektmidler for 
videre utredninger og fordypning innen de forskjellige 
fagområdene. Dette gjør helsepersonell bedre i stand 
til å takle de stadige nye utfordringer innen medisin, 
sosial og sykepleierfag.

Ressursinnsats i 2010 Beløpene er i 1000 og regnskap for 2010 er ikke avsluttet 07.02.11 
Tall er opprinnelig budsjett.

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

i %
Adm 7 7 6,9% 2790 2632 158 94,35

Legetjenesten 9,05 13 3,3% 6930 6978 48 100,69

Fysioterapitjenesten 4,0 4,0 3,1% 1915 1975 60 103,13
Sykestue/områdeger 17.05 19 3,8% -1205 -1492 -287 -123,79
Fødestue 5,3 5 4,9% 3066 3389 323 110,54
Prosjekt DMS 
inngår i enheten 
helse
Fellesutg admn -3074 -2472 602 - 80,4

Fellesutgifter inkluderer bla stipulerte inntekter UNN. Merutgifter fødestue og merinntekter 
sykestue/områdegeriatri må sees i sammenheng 

Utfordringer:

 Målstyring, kvalitet, ledelse og organisering blir viktig i tider med omstilling. 
 Med knappe rammer er det utfordringer å holde service- og aktivitet på samme nivå 

som nå.
 Økonomien må være i samsvar med tjenester og lovpålagte oppgaver. Det må være 

vedtatte prioriteringer innen alle områder
 Samhandling internt i kommunen, i regionen og med helseforetak, universitet og andre 

utdanningsinstitusjoner krever tid til ledelse og møtevirksomhet på alle nivå. Intern 
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samhandling med pasient/bruker/pårørende i sentrum er ei utfordring. For eksempel 
individuell plan, ansvarsgrupper og en koordinerende enhet hvor brukeren kan 
henvende seg.

 Gjennomføring i forhold til innføring av samhandlingsreformen krever engasjement, 
kunnskap og omstillingsevne både hos politikere, administrasjon og fagfolk.

 Samhandling ved bruk av IKT og videokonferanse. Gjennomføre prosjekter i 
meldingsløftet som FUNNKe og bruke aktivt videokonferanse og telemedisin.

 Ressurser til arbeid med avtaler til samarbeidsparter(UNN, nabokommuner, leger osv)
 Rekruttering til helse- og omsorgsyrker blir ei stor utfordring i dag og i årene framover 

og skjer også med å være gode praksisplasser for studenter, lærlinger og elever
 Legge til rette for kompetanse og forskning for å gjøre kommunehelsetjenesten i Nord 

- Troms til attraktive arbeidsplasser. 
 Videreutvikle faglige nettverk og utvikle flere nettverk også for pårørende og pasienter 
 Arbeide videre med Distriktsmedisinsk senter i Nord Troms som et regionalt ansvar. 
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Rammeområde: Hjemmetjenester

Enhetsleder hjemmetjenesten: Bodil A. Mikkelsen

Hjemmetjenesten skal gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra omsorgsbehovet til den 
enkelte jamfør Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester

Hovedmålsetning: 
Hjemmetjenesten i Nordreisa kommune har som målsetting at de som trenger bistand skal få 
det på laveste effektive omsorgsnivå og på en slik måte at de som trenger det kan bo hjemme 
lengst mulig.

Tjenesteproduksjon: 
Tjenesten ytes til de av kommunens innbyggere som har et behov for bistand, uansett alder og 
bosted. For tiden er flertallet eldre som har varierende behov for bistand.

Omfang / brukere 
Hjemmesykepleie 13200
Årsverk total 20.35
Antall høyskoleutdannet: 9 ansatte
Antall fagutdannet. 15 ansatte

Type bistand: Hjelp til personlig hygiene, 
ernæring,( mat) sårskift, medisiner og 
annen medisins hjelp for eksempel 
kateter, diverse praktisk bistand, for 
eksempel fyre i ovnen diverse sørge for, 
for eksempel banken, bestille drosje, 
pårørendekontakt, ledsager, tilsyn
Hjemmesykepleie varierer fra inntil 6 
dager daglig til 1 gang hver uke

Matombringing varierer fra 7 ganger hver 
uke inntil 1 gang hver uke.

Trygghetsalarm gis til brukere for at de 
hurtig skal kunne tilkalle hjelp

Hjemmesykepleien 109 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 67 brukere
Reisadalen:                             11 brukere
Straumfjord/Storvik/Oksfjord: 19 brukere
Rotsund/Hamnes                      12 brukere

Trygghetsalarm 65 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 34 brukere
Reisadalen                                 7 brukere
Straumfjord/Storvik/Oksfjord: 12 brukere
Rotsund/Hamnes                      12 brukere

Matombringing: 34 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 23 brukere
Straumfjord/Storvik:               7 brukere
Rotsund                                   4 brukere 

Hjemmehjelp 13205
Årsverk: 8.3,
Ansatte: 8 ansatte
Noe årsverk brukes til matombringing, 0.5

Hjemmehjelp: 111 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 69 brukere
Reisadalen                              11 brukere
Straumfjord/Storvik/Oksfjord: 13 brukere
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Type bistand: Stort sett husvask og annen 
praktisk bistand. Noe veiledning og 
tilrettelegging
Hjemmehjelp varierer fra 2 ganger i uka til 
hver 3 uke. 53 brukere får hver 3 uke, 34 
brukere får hver 2 uke, mens resten 24 
brukere får oftere  

Rotsund/Hamnes                      18 brukere  

Psykiatri 13210 og 13211
Årsverk totalt: 14.80 årsverk.
Antall høgskoleutdannet: 6 ansatte
Antall fagutdannet: 12 ansatte
Antall ufaglærte: 2 ansatte

Type bistand: Praktisk 
bistand/veiledning/opplæring for å klare 
dagliglivets aktiviteter, medisiner, personlig 
hygiene, ernæring, ledsager, samtaler, 
behandling

Antall brukere:  41 brukere.

Miljøarbeidertjenesten 13217
3.10 årsverk
Antall høgskoleutdannet: 1 ansatt
Antall fagutdannet: 2 ansatte
Antall ufaglærte: 2 ansatte

Type bistand: Hjelpe i form av ledsager til 
fritidsaktiviteter og sosialt samvær for 
brukere med funksjonsnedsettelse, unge, 
voksne og eldre 

Antall brukere: 27 brukere
Sørkjosen/Storslett/Kildalen: 23 brukere
Reisadalen:                              1 bruker
Storvik/Straumfjord/Oksfjord: 3 brukere

ENHETEN ADMINISTRERER OGSÅ

Privat avlastning
Det gis avlastning til pårørende, ved at 
brukeren er til avlastning i private hjem, de 
får betaling pr. døgn

Omsorgslønn
Lønn til pårørende som har særlig tyngende 
omsorgsoppgaver i hjemmet til stell, pleie og 
tilsyn.

Ledsagerbevis
Bruker som på grunn av funksjonsnedsettelse 
har behov for ledsager for å delta på diverse 
fritidstilbud, også reise til tilbudet. Dette gjør 
at ledsager betaler for eksempel kinobillett

8 brukere

Det er 21 mottakere av omsorgslønn

15 brukere har ledsagerbevis
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Transporttjenestekort TT- kort
Betales via fylket. Kort utstedes til brukere 
som av helsemessige årsaker ikke kan nytte 
offentlig transport. Sum på kort tildeles etter 
avstand mellom hjem og sentrum.

Parkeringskort
Kort som gir personer som har 
funksjonsnedsettelse mulighet å parkere på 
parkeringsplass for funksjonshemmede. 
Blå/hvite skiltede parkeringsplasser og 
bomringer er gratis.

141 brukere har slikt kort. Dette er det 
maksimale antallet vi kan ha i vår kommune. 
Det står for tiden 16 på venteliste.

45 personer har slikt kort i kommunen.

Enheten gjør vedtak innenfor 
hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk 
bistand, matombringing, trygghetsalarm, 
psykiatrisk sykepleie, støttekontakt, privat 
avlastning, omsorgslønn, ledsagerbevis, TT –
kort, parkeringskort.

Det er gjort 730 enkelt vedtak i 2010 
innenfor disse områdene. 

Ressursinnsats drift 2010: Foreløpig regnskap

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbru

k i %
13.200 20.35 24 5.7 % 12068703 11428174 640529 95 5
13.205 8.31   8 21.3 % 3514395 2893292 621103 82 %
13.210 4.80 5 14.2 % 2295003 1910322 384681 94 %
13.211 9.00 15 Se 

12310
3224286 *4624994 -1400708 *143 

%
13.217 3.10 5 7.3 % 2959423 2518155 441268 85 %
13235 Ikke 

stillinger
180000 32308 147692 18 %

13240 tilskudd 730000 864226 -134226 11 8%
*Refusjon fra staten på kr. 1070000 ikke inntektsført, når det kommer på plass vil avviket 
være på kr -330708. Forbruket vil etter inntektsføringen være på 110 %

Utfordringer:
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 Styrke tiltakskjeden slik at de som ønsker det kan bo hjemme og få hjelp der så lenge 
de selv ønsker det innefor rammene

 Lindrende pleie i hjemme innenfor rammene
 Gi god og lettfattelig informasjon om alle tjenestene som er tilgjengelig
 Rekruttering av faglærte vikarer
 Øke andelen med høgskoleutdanning
 Kompetanseheving og faglig påfyll
 Døgnbemannede omsorgsboliger
 Team arbeid innenfor rammene
 HMS arbeid og kvalitetessikring
 Dagsenter for eldre 
 Helsestasjon for eldre for å drive forebygging
 Fleksibel bruk av kompetanse innenfor kommunen
 Ingen tak på tjenesten sett opp mot rammene
 Stor variasjon i hjelpebehovet, vanskelig å planlegge og forutsi, både på kort og lang 

sikt¨
 Gamle elektroniske hjelpemidler
 Øke fokus på de friske 
 Rett hjelp til rett person
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Rammeområde: Sykehjemmene, kjøkken og vaskeri.

Enhetsleder institusjonstjenesten: Line K. Nørgård 

Området omfatter:
Kommunens 3 sykehjem:
 Sonjatun sykehjem
 Sonjatun omsorgsenter
 Sonjatun bo og kultursenter

Kjøkken:
Vaskeriet:

Hovedmålsetning:

Alle sykehjemmene har som målsetning å gjøre den daglige tilværelsen så meningsfull, trygg 
og verdig som mulig og at det blir tatt hensyn til den enkeltes fysiske, psykiske, sosiale og 
åndelige behov. Målet er at hver enkelte beboer blir sett under et helhetlig menneskesyn. Selv 
om livet har endret seg under sykdom, ønsker sykehjemmene å ta vare på den person de var 
før de kom på sykehjem. Dette gjøres best gjennom et godt og tillitsfullt samarbeid mellom 
beboer, ansatte og pårørende.
En faglig god og kvalitetsmessig  pleie – og omsorgstjeneste i sykehjemmene er grunnlaget 
for en trygghet, trivsel og tilfredshet for både beboer, personalet og pårørende. Del tjenestene 
som kjøkken, husøkonom, vaktmestertjeneste, legetjeneste er

Tjenesteproduksjon: 

Omfang / brukere 

Sonjatun Sykehjem:
Årsverk: 22.55

Her skal de mest pleietrengende sykehjems 
beboerne bo.

Ansvarsområder: 
Soneleder 50% adm. Oppgaver og 50% i pleie. 
Hjelpepleier I: 2 Hjelperpleiere i deltidstillinger.
43 personer i turnus.
26 beboere (6 på dobbeltrom) 

Sonjatun omsorgsenter
Årsverk: 17.76

Sonjatun omsorgsenter er et sykehjem 
spesielt tilrettelagt for demente. 
Sykehjemmet skal også fungere som en 
kompetansebase i kommunehelsetjenesten 
på fagområdet demens.

Ansvarsområder:
Soneleder 50% adm. Oppgaver og 50% i pleie.
Hjelpepleier I: 2 Hjelpepleiere i deltid stillinger. 
31 Personer i turnus.

16 beboere (alle har enerom) 1 rom brukes til 
korttids/ avlastningsopphold.
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Sonjatun bo og kultursenter:
Årsverk: 18.6 

Her skal de sykehjems beboerer som er 
minst pleietrengende bo.

Fort. Sonjatun bo og kultursenter

Ansvarsoppgaver:
Soneleder 50%  adm.oppgaver og 50% i pleie.
Hjelpepleier I: 2 Hjelpepleier, en i 100 % og en i 
deltid stilling. Hjelpepleier i 100 % st. har også 
ansvar for medisinsk forbrukslager for alle 
sykehjemmene.
31 Personer i turnus
18 beboere.  2 rom blir brukt som dobbeltrom og 
1 rom skal brukes til 
korttidsopphold/avlastningsopphold.

Kjøkken
Årsverk: 4,5
Kjøkkenet på Sonjatun driver kantine for 
ansatte og besøkende og tilbereder middag 
til sykehjemsbeboere/ hjemme boende som 
av ulik grunn har behov for å få ferdig 
tilberedt middag. Dette gjelder mennesker 
med funksjonsnedsettelse eller eldre. Det 
tilberedes ca 1000 middager i måneden.

Ansvarsområde:
Kjøkkensjef 50%
4 kokkestillinger 

Vaskeri:
Årsverk: 0.50

ASVO tar alt av tøyvask. En husøkonom i
50% st. jobber på Sonjatun.  Hun har 
ansvar for innkjøp av tekstiler, kvalitets 
vurdering, mengde beregning, reparasjon 
av avdelingens tøy. Helse og 
omsorgsavdelingen leverte i 2009, 53.371 
kg institusjons tøy. Det er fortsatt en liten 
del  brukere fra hjemmetjenesten som får 
sitt tøy vasket på vaskeriet. Husøkonomen 
er også koordinator i prosjektet 
”Smittevern i sykehjem” samt ansvarlig for 
innkjøp av forbruksvarer/ utstyr til 
sykehjemmene.

Ansvarsområde:
50% st. husøkonom
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Ressursinnsats drift 2010: (Foreløpig regnskap)

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

i %
Sykehjemmet 22,5 43 13.2% 7481477 10246182 -

2764705
137

Omsorgsentret 17.8 31 7.8% 7949520 7374760 574760 92,77

Bo og 
kultursenter

19.0 31 16.7% 9603473 7569921 2033552 78.82

Kjøkken 5 4,9% 2559111 2648701 -89590 103,5
Vaskeri 1 1729338 1729338 347647 83.26

Utfordringer:

 Stadig yngre brukere som krever mer av de ansatte, både kunnskaper og ressurser.
 Ledelse og organisering blir viktig i tider med omstilling
 Gjennomføre meldingsløfte, statlig handlingsplan for IKT i helse og omsorg.
 I helse nord skal prosjektet FUNNKE innføres i alle kommuner i løpe av 2013.
 Tiltakskjeden, Stort press på korttids/avlastningsplassene, viktig at disse rommene 

ikke blir langtidsplasser og dobbel rom
 Rekruttering til helse- og omsorgsyrker blir ei stor utfordring i dag og i årene framover
 Legge til rette for kompetanse og forskning for å gjøre kommunehelsetjenesten i 

Nordreisa til attraktive arbeidsplasser. 
 Videreutvikle faglige nettverk og utvikle flere nettverk også for pårørende og pasienter 
 Gjennomføring i forhold til innføring av samhandlingsreformen krever engasjement, 

kunnskap og omstillingsevne både hos politikere, administrasjon og fagfolk.
 Intern samhandling og med brukeren i sentrum.  
 Brukerundersøkelser, sykefravær og arbeidstidsordninger
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Rammeområde: Omsorgboliger 

- Guleng bofellesskap m.m 
- Høgegga bofellesskap m.m 

GULENG BOFELLESSKAP M.M
Rammeområde: 13225 og 13218

Virksomhetsleder: Aina Eriksen

- Hjemmetjenester (i bofellesskapet) skal gi individuelt tilpasset pleie og omsorg ut fra 
omsorgsbehovet til den enkelte. Jf. lov om helsetjenester i kommunen, Og sosiale 
helsetjenester. 

- Avlastning til personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid jf, lov 
om sosiale tjenester. 

- Dagtilbud til personer med store funksjons nedsettelser. 

Målsetninger for 2011:
 Vi jobber for et godt arbeidsmiljø
 Individuell Plan til alle brukere som har behov for dette
 Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten
 Gjennomføring av medarbeidersamtaler
 Gjennomgang og oppdatering av kvalitetsystem. 

Tjenesteproduksjon: 
Bofellesskap, avlastning og dagtilbud for personer med store funksjonsnedsettelser. 

Omfang / brukere 
Årsverk totalt: 25,1
Ant. Høgskoleutdannet: 8
Ant fagutdannet:11
Ant ufaglærte: 14

Tjenesten reduseres noe i 2011 på grunn av 
endringer i behov for tjenester. 

Tjenesten:
Guleng bofellesskap og Lillebo (avlastning) 

og Dagtilbud gir tjenester til 10 voksne og 
barn med store funksjonsnedsettelser.
Tjenestene består hovedsakelig av hjelp / 

5 fastboende med vedtak om 
hjemmetjenester
5 med vedtak om avlastning
3 av disse har vedtak om dagtilbud i 2010.
Brukerne innenfor denne tjenesten har behov 
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veiledning til de fleste av dagliglivets 
aktiviteter og består blant annet av:
* hjelp til personlig stell og hygiene
* hjelp til måltider
* hjelp til medisiner
* hjelp i hjemmet (vask av hus og klær, 
handling, oppsøke offentlige kontorer o.l)
* hjelp til aktiviteter i arbeid, skole og fritid
* ledsagelse lege / sykehus
* individuell plan og evaluering av denne
* m.m

Det er vårt ansvar å organisere 
tjenestetilbudet ut fra den enkeltes behov 
innenfor økonomiske rammer

for 1:1 bemanning og i enkelte situasjoner 
kan det være behov for 2:1 bemanning. 
For å dekke opp personalressurser til 1 
bruker med 1:1-bemanning kreves det 
mellom 3 og 4.7 årsverk

Tilrettelegging av tjenester for personer 
med funksjonsnedsettelser:
Tjenesten må tilrettelegges ut fra hvilket nivå 
den enkelte tjenestemottaker befinner seg. 
Det må også tas hensyn til eventuelle andre 
andre diagnoser. Mange utviklingshemmede 
har syndrom og tilleggsdiagnoser som har
stor betydning for tilretteleggingsbehovet til 
den enkelte.

Å ha sammensatte funksjonsnedsettelser 
krever at vi som tjenesteytere har innsikt og 
forståelse for den enkelte tjenestemottakers 
fungering og hjelpebehov. Misforståelser og 
manglende tilrettelegging kan få omfattende 
negative konsekvenser.

Samarbeidspartnere:
Helse- og omsorgsavdelingen i kommunen 
som helhet, 2.linjetjeneste

Leder er nå inne i prosjekt 
”Virksomhetsleder”. Dette medfører at det 
ikke er soneleder eller enhetsleder i tjenesten. 
Det er en leder som sitter med oversikten, 
som jobber i 75% administrativt og 25% 
pleie.

Ressursinnsats drift 2010: Foreløpig beregning. 

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

i %
13218 2,55 1’290’853 987’660 +303’193
13225 22,6 9.6 12’221’278 11’611’604 +609’674
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Kommentar: grunnen til at det er positivt tall på fjordårets budsjett er at planlagt flytting for 
en av brukerne ble utsatt, et vedtak om avlastning ble ikke påbegynt på grunn av situasjonen 
rundt bruker. 

Utfordringer: 

 Å klare å ha en fleksibel tjeneste ut i fra behov. 
 Skape en stabil og forutsigbar tjeneste for brukerne. 
 Øke fokus på de friske ansatte.
 Stabilitet i personalgruppa for å kunne gi faglig kvalitet i tjenesten
 Rekruttere nye ansatte.  
 Oppdatert datatjeneste. 
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HØGEGGA M.M

Rammeområde: 
13215: Tjenester til voksne og eldre utviklingshemmede
13140: Kjøp av private tjenester
13230: Bikuben dagsenter; avsluttet

Virksomhetsleder: Britt Bendiksen 

Hovedmålsetning: 

Målsettinger for 2011: 
 Redusere sykefravær med 10%
 Individuell Plan til alle brukere som har behov for dette
 Dokumentasjon av alle avvik i tjenesten
 Gjennomføring av medarbeidersamtaler
 Gjennomføring av ny arbeidsmiljøundersøkelse

Tjenesteproduksjon: 

OMRÅDE Verdt å merke seg:
Årsverk totalt: 26.7
Ant. Høgskoleutdannet:5
Ant fagutdannet: 18.18
Ant ufaglærte:3.52

Arbeidstidsordning: 3-delt turnus (dag, 
kveld, natt) fordelt på 41 personer i turnus.
Oppstart av prosjekt i 2011: Utprøving av 
ny arbeidstidsordning (3-3-turnus)

Sykefravær: siste kvartal 2010 viser en 
sykefraværsprosent på 26.7%

Gjennomsnittlig sykefravær i 2010: 21.6%

Tiltak for å redusere sykefravær:
 Evaluering av Leveregler: Samarbeid 

med arbeidslivssenteret
 Arbeidsmiljøundersøkelse: 

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten
 Tettere oppfølging av den sykemeldte
 Miljøgruppa arrangerer 

miljøfremmende tiltak
 Gjennomføring av 

medarbeidersamtaler
 Prosjekt ny arbeidstidsordning
 Kartlegging av behov for 

hjelpemidler og anskaffelse av dette
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Lovverk som styrer tjenesten:
Lov om sosiale tjenester §§ 4.2 og 4.3
Lov om sosiale tjenester Kapittel 4A,
Lov om helsetjenester i kommunene
Helsepersonell-loven, Pasientrettighetsloven, 
Arbeidsmiljøloven og avtaleverk

Lov om sosiale tjenester Kapittel 4A:
”rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt i 
forhold til enkelte personer med psykisk 
utviklingshemming” har stor betydning for 
mye av ressursbruken i tjenesten. Avdelingen 
har pr.idag 2 vedtak etter kapittel 4A.

Tjenesten:
Høgegga boliger gir hjemmetjenester og 

oppfølging til 12 voksne og eldre 
tjenestemottakere med psykisk 
utviklingshemming.
Hjemmetjenestene består hovedsakelig av 
hjelp / veiledning til de fleste av dagliglivets 
aktiviteter og består blant annet av:
* hjelp til personlig stell og hygiene
* hjelp til måltider
* hjelp til medisiner
* hjelp i hjemmet (vask av hus og klær, 
handling, oppsøke offentlige kontorer o.l)
* hjelp til aktiviteter i arbeid og fritid
* ledsagelse lege / sykehus
* individuell plan og evaluering av denne
* m.m

Det er vårt ansvar å organisere 
tjenestetilbudet ut fra den enkeltes behov 
innenfor økonomiske rammer

5 av 12 brukere har 1:1 bemanning. Dette 
krever store personalressurser. For å dekke 
opp personalressurser til 1 person med 1:1-
bemanning kreves det mellom 3 og 4.7 
årsverk avhengig av antall timer hjelp 
pr.døgn.

Utviklingshemming:
Å være utviklingshemmet betyr at man har 
en kognitiv svikt som får konsekvenser for 
hvordan man opplever og forstår 
omverdenen og seg selv. Utviklingshemmede 
har blant annet problemer i forhold til 
tenkning og problemløsning, oppfattelse av 
tid og rom, overføring av kunnskap fra en 
situasjon til en annen og 
oppmerksomhetsspenn.
De fleste utviklingshemmede har flere 
funksjonsnedsettelser / diagnoser.

Utviklingshemmede kan være lett 
distraherbar og må ha ofte informasjon. 
Språket er ofte hemmet, mange har gjerne 
bedre ordforråd enn forståelse. Vanskelig 
med tidsbegrep og orienteringsevne. Dette 
skaper utfordringer i hverdagen.
Utviklingshemming deles ofte inn i: Dyp 
utviklingshemming (tilsvarer 0-3 år og 
innebærer alvorlige begrensninger i 
egenomsorg), alvorlig utviklingshemming 
(tilsvarer 3-6 år), moderat 
utviklingshemming (tilsvarer 6-9 år) og 
lettere utviklingshemming (tilsvarer over 9 
år)

Tilrettelegging av tjenester for 
utviklingshemmede:
Tjenesten må tilrettelegges ut fra hvilket 
kognitivt nivå den enkelte tjenestemottaker 
befinner seg. Det må også tas hensyn til 

Mange voksne utviklingshemmede har 
gjennom års erfaring lært seg måter å 
forholde seg til omverdenen på, ofte gjennom 
imitering eller bruk av atferd som den 
utviklingshemmede selv har funnet 
hensiktsmessig i ulike situasjoner.
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eventuelle andre funksjonsnedsettelser (f.eks 
fysiske funksjonsnedsettelser) eller andre 
diagnoser (som for eksempel autisme). 
Mange utviklingshemmede har syndrom og 
tilleggsdiagnoser som har stor betydning for 
tilretteleggingsbehovet til den enkelte.

Å ha sammensatte funksjonsnedsettelser 
krever at vi som tjenesteytere har innsikt og 
forståelse for den enkelte tjenestemottakers 
fungering og hjelpebehov. Misforståelser og 
manglende tilrettelegging kan få omfattende 
negative konsekvenser.

Samarbeidspartnere:
Helse- og omsorgsavdelingen i kommunen 
som helhet, 2.linjetjeneste: hovedsakelig 
Habiliteringsenheten UNN og andre 
spesialisthelsetjenester etter behov. Vedtak 
etter Lov om sosiale tjenester Kapittel 4A 
medfører jevnlig tilsyn fra Fylkesmannen

Vi har i dag jevnlig veiledning og oppfølging 
fra Habiliteringsenheten ved UNN.
Siste tilsynsbesøk fra fylkesmannen var i 
november 2010.

Ressursinnsats drift 2010:

                          Personalressurser Økonomiske ressurser
Årsverk Ansatte Fravær Budsjett Regnskap Avvik Forbruk 

i %
13215 26.7 41
13140 1.380.000 100.1%

Utfordringer:

 Tilrettelagt dagtilbud for brukergruppa
 Rekruttering av fagpersonell
 Stabilitet i personalgruppa for å kunne gi faglig kvalitet i tjenesten
 Redusere sykefravær

Side 44



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/762 -2

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 10.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/11 Nordreisa kommunestyre 17.02.2011

Søknad om skjenkebevilling - Milano

Henvisning til lovverk:
Alkoholloven
Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling - Milano
2 Målsatt tegning over skjenkearealet

Rådmannens innstilling
1. Milano v/Mehmet Sirin Ciftci gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Milano, 

Sentrum 6, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad.
2. Milano gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som beskrevet i 

søknaden.  Område skal ikke være nærmere gang og sykkelsti enn 2 meter.
Serveringsområde skal adskilles fysisk.

3. Brennevinsbevillingen er knyttet opp mot at Milano har et fullverdig mat/menytilbud.
4. Skjenkebevilling gjelder fra vedtaksdato i kommunestyret og til 31.05.2011.

I henhold til søknad gis det skjenkebevilling for øl og vin fra kl 12.00 til kl 23.00 på
hverdager og fra kl 13.00 til kl 22.00 på søndager/helligdager.
Det gis skjenkebevilling for brennevin fra kl 13.00 til kl 23.00 på hverdager og fra 
kl 13.00 til kl 22.00 på søndager/helligdager.

5. Mehmet Sirin Ciftci godkjennes som styrer og som stedfortreder godkjennes
Surush Sawja.

6. For øvrig vises det til bestemmelsene i:  Forskrift om salgs- skjenkebevilling for alkohol
i Nordreisa kommune.

7. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår
etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.
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Saksopplysninger
Milano v/Mehmet Sirin Ciftci søker om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra Milano, 
Sentrum 6, 9151 Storslett (tidligere Lille Milano).
Tegning over skjenkearealet innendørs viser at restaurant/kafè har ca 73 sitteplasser.

Det søkes om bevilling til skjenking av øl og vin utendørs.
Det foreligger ikke tegning over skjenkeareal utendørs men arealet oppgis i søknaden til ca 33 
m2.  Skjenking utendørs vil være i front av sentrum 6, fra hovedtrapp og til høyre (mot Flexi).

Åpningstid er mandag – lørdag fra kl 12.00 – 23.00.  Søndag/helligdag fra kl 13.00 – 22.00.  Det 
søkes om skjenketid som er lik åpningstid.
Menyen består hovedsakelig av pizza, kebab, biff og pasta.

Mehmet Sirin Ciftci søkes godkjent som styrer med  Surush Sawja som stedfortreder.
Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
Styrer har i tillegg avlagt og bestått etablererprøven.  Rådmannen har ut fra delegert myndighet 
gitt Mehmet Sirin Ciftci serveringsbevilling til 31.05.2011. 

Lensmannens uttalelse:
Under forutsetning om bestått kunnskapsprøve etc. godkjennes følgende som 
styrer/stedfortreder for serverings- og skjenkebevilling ved Milano, Storslett:
Styrer: Ciftci, Mehmet Sirin 
Stedfortreder:  Sawja, Surush
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IKommunenavn og adresse Se egen velledning for utfylling av søknaden, bl. nr. 702432

1. Deisøkes omslik bevIlling.

Ny bevilling

I tilfelle ja, hvilke?

Endring

Informasjon om tidligere eler

A.  Bevillingssøker er en privatperson

Bostedsadresse

- n  eiev -e. vi 34 
Postn I Poststed et,193,6—  
Telefon E-post

V
E-post

Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven?

B. BeviiiingsSøker er et fOretak, lag eller forening

Virksornh-eter overdratt:

Org.nr.
LOPENO IARK.KODE

— •  
Postnr. I Poststed

1-1 3 r n

Skattekommune

Skattekommune
PC; 11»29'125

Fødselsnummer (11 siffer)

Firmanavn livvf
Kontoradresse

Postnr.qw I Poststed -b6(

Telefon E-post

27676".
Daglig leder/kontaktperson f1rw4f 37/7,1(74-Cif

Nr. 702431 Fn rL., StErr-.J.en PrL1-..sm AS, • -1-20(Y=,

..Soknad om  Sk enkebevilling
• V. juni 1989 nr. 27)

Fødselsnummer (11 siffer) _

3. Eierforholdet ved skjenkestedet

A.  Reelt, underliggende eierforhold

Oppgi eiers navn, adresse, fødselsnr. og/eller organisasjonsnr. og eierandel i prosent.

:iers n'avn
(74(T

Adresse

Telefon

Eiers navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse

Telefon

E-post

Eiers navn

Adresse

Telefon

E-post

Adresse

Telefon E-post

Postnr.

Postnr.

Postnr.

E-post

Eiers navn

Postnr.

Fødselsnr.(11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Poststed

Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Poststed

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Poststed

Eierandel .
/C;14,7  

Eierandel

Eierandel

Eierandel
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B. Andre enn formelle eiere av virksomheten som vil ha vesentlig innflytelse pa virksomheten.

Det skal OCv ev. opplyses orn skktskaps -/familictoi hold mellom eier og andre som vil ha vesentlig innflytelse pa virksomheten.

Navn Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Adresse

E-post Slekts-/familietilknytning

Adresse

E-post

Styrer må være en fysisk person
Navn

Bostedsadresse

Postnr.

Postnr. I Poststed

Postnr. I Poststed

Slekts-/familietilknytning

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Benytt ev. eget an

Telefon

Stedfortreder må være en fysisk person
Navn

Bostedsa r sse
811 31114 1-1  

94141i1  
Postnr, I Poststed

Telefon

g61çfÇg7S2
E-post

6. Skjenkestedet
Navn

Stedsadresse
/411c7

E-post

/ I Gnr.

6

 

Skattekommune

Skattekommune

FnA~

I Bnr.

Fødselsnummer (11 siffer)

FødselsnummPr(11 ciffinr1
Je

Telefon

Postnr. I Poststed

Tg/  
Beskrivelse av skjenkestedets driftskonsept
Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc. .

p ce t- c( 5 1- e(

Benytt ev. eget ark
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Alkoholholdig drikk
gruppe 3

(mellom 22 vol.prosent
og.60 vol.prosent)
Tilsvarer brennevin

Det sokes om slik bevilling (sett kryss)

Airnihnelig
bakvilling

Sevilling fer

Alkoholholdig drikk
gruppe 1

(over 2,5vol.prosent
og høyst4,7  votprosent)

Tilsvarer,

Alkoholhdldig drikl
gruppe 2

(over 4,7 vol.prosent
og under 22 vol.prosent)

Tilsvarer vin

Skjenkeareal

Ilfrlendørsi følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

rL  o —11-c  r

\I  l  Itendørs (beskrivelseav området)
Hele området skal beskrives, så som adkomst, ter asse, plassering i forhold til hovedbygning etc.e

41

onsket
s kjen ke-
tid  for:

O
Areal  i m2

\rskjenkestedets åpningstid

 Alkoholholdig drikk gruppe 1
(over 2,5 vol.prosent og
høyst 4,7 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 2
(over 4,7 vol.prosent og
under 22 vol.prosent)

Alkoholholdig drikk gruppe 3
(mellom 22 vol.prosent og
60 vol.prosent)

Benevnelse

Mandag torsdag
Fra kl. Til kl.

Inne (fra kl.) I Inne (til

/2-',c)G
Ute (fra kl.) I Ute (til kl.)

t
Inne (fra kl.)

t  C>

1  

Ute (fra kl.)
c.,

Inne (fra kl.)

12,
Ute (fra kl.)

144 kv#v-e-
c

Totalt

I Inne (til kl.)

-13
IUte (til kl.)

I Inne (til kl.)

I Ute (til kl.)

Fra kl. Til kl.

)2..6c
Inne (fra kl.)

Ute (fra kl.)

( 2—  
Inne (fra kl.)

Ute (fra kl.)
t z

Inne (fra kl.)

( z 's
Ute (fra kl.)

Fredag —lardag

236
I Inne (til kl.)

IUte (til kl.)

2_3
I Inne (til kl.)

I Ute (til kl.)

Q>
I  Inne (til kl.)

2.3 ",
I  Ute (til kl.)

rn2 Ant. gjesteplass(H

tf&
Inne (fra kl.)

13
Ute (fra kl.)

3
1

Inne (fra kl.)

Ute (fra kl.)

Inne (fra kl.)

(c'3
Ute (fra kl.)

vt4(),k

Benytt ev.eget arkiplanskisse

Søndag/helligdag  

Fra kl. Til kl.

"2_

I Inne (til

I Ute (til kl.)
(`-

I Inne (til kl.)

I Ute (til kl.)

2_2

I Inne (til kl.)

2-2

I Ute (til kl.)

7 Eier av den faste  eiendommen
Eiers navn

0

Bc)stedsadresse

12. )C

Telefon

Eiers navn

Bcpstedsadresse

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Postnr.

915
I Poststed

sTo  
Telefon E-post

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nr. (9 siffer)

Postnr. I Poststed

E-post
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5entrele iffirSonersillknytning tu  annen vkkeonilhet-

Foretakets navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Foretakets navn

Personens navn

Posisjon/stilling

Personens navn Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Posisjon/stilling

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fedselsnr. (11  siffer)

f1JJ‘.11. r»Dsisjon/stilling i virksomheten og fodsefsnrlorg.nr. oppgis, samt foretaket navn og organisasjonsnummer.
Foretakets navn Org.nr.

, FOrventet oMeetnItig  av alkoholholdig ifrIkk

Alkoholgruppe 1 - alkoholholdig drikk gruppe 1

Vedlegg-Sere M'ittiliesøkneden (fYlles ut  av kommunen

i. Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet.

Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på skjema RF-1244 fastsatt av Skattedirektoratel.

Målsatt tegning over skjenkearealet, inne og ute. Barer skal være markert i tegningen.

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenkestedet.'.1

Dokumentasjon på styrer og stedfortreders kunnskap om alkoholloven (Kunnskapsproyen).

Brukstillatelse fra bygningsmyndighetene.

Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av selskapets revisor

Kopi av melding til Mattilsynet, med bekreftelse.

Bekreftelse fra MVA-manntallet (Fylkesskattekontoret).1.1

 Dokumentasjon av at ansatte er registrert i arbeidstakerregisteret (trygdekontoret) og har lovlig arbeids-
10.  kontrakt, samt at det er tegnet yrkesskadeforsikring for disse (trygdekontoret).

11. Adkomstdokumenter (skjøte, leiekontrakt etc.).

12. Finansieringsplan

13. Drifts- og likviditetsbudsjett

14. Rutiner for internkontroll '

Antall liter

Benytt ev. eget ark

Antall vedlegg sonrilølger søknaden r(fyiles ut av  bevillIngssøker

Bele;eftelse og undersktIft•  •

Personens navn

Alkoholgruppe 2 - alkoholholdig drikk gruppe 2

Posisjon/stilling

Alkehe(eruppe 91koholheldin drikk gruppe 3

Sted, dato

Ufullstendige soknader vil bli returnert

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

Org.nr.

Fødselsnr.(11 siffer)

I  Antall liter

I  Antall liter

Jeg bekrefter at ovenstaenae opplysninger er riktige, og forplkter meg til å besørge at bestemmelseri aikoholloven og dens forskrifter blir overholdt.

Jeg forplikter meg til å orientere kommunen.ora eventuelle endringer i driften av skjenkestedet, og å innhente nødvendig tillatelse for
igangsetting av slike driftsendringer Som krever.koMmunal beharidling.

Jeg forplikter meg til å sende kommunen årlig oppgaveover forventet omsatt mengde alkoholvarer på skjenkestedet. Jeg samtykker i at det kan
foretasen etterberegning av bevillingsgebyretdersom det foreligger et avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Bevillingssøkers underskrift, ev. firmastempel

(Wk -$1/31 axta  
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