
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 24.03.2011
Tidspunkt: 11:00

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

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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i N2, jreise kan eannan i aen vj,;.- se seg i idretL

* Du vii komme i bedre form og bedre * Du vilgjennern tnasje ment skepe nye
humør ved å delta i fysisk aktMtet Nordrelsa Idrettsrådverdier

*Du kan shtle opp som publikurn for ''vV`,'`,.',/riore!ri„',:!,ttno *Du kan skaffe deg erfadng innen ledelse
støtte venner og familie ' Du vil få nye venner med feUes interesse

e r,:.7M  :n er e  liv-',

Nordreisa

Sponsorer av  Fysisk Poesi:  Sparebankl Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter

Idrettens samfunnsregnskap

En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

innen idrettsbevegelsen i Nordreisa kommune i 2010

o Frivillig innsats

o Anleggssituasjon

o Idrettens utgifter

o Kommunale tilskudd og avgifter

Hvordan kan vi gjøre idretten enda mer handlekraftig?

Nordreisa Idrettsråd

Rune Bjerkli, Ragna Hansen, Knut Hansen, Merete Rasmussen, Olav Rokne
Erichsen, Nina Solheim, Lars-Trygve Jenssen og Øystein Jensen

12. november 2010

idrett rnail.nordreisa.no
www.nordreisa.idrett.no
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Kommunale idrettsanlegg

Nordreisa - idrettens samfunnsregnskap

I perioden 2008 — 2010 har Nordreisa Idrettsråd samlet inn tall og fakta vedrørende idretten i
Nordreisa. Frivilligheten sørger for en lokal arena for konkurranse og spenning i hverdagen. Den
utløste innsatsen er nå verdsatt. Hvordan kan vi gjøre idretten enda mer handlekraftig?

Ifølge idrettslagene dekker dagens kommunale anlegg 77 % av behovet. Idrettslagene søkte totalt
om 33 timer i kommunale idrettsanlegg per uke og fikk tildelt 30 timer. Totalbehovet er 39 timer.
Nordreisa kommune sier de leier ut 40 timer per uke, men har ikke oversikt hvor stort behovet
egentlige er.

I Nordreisa er kommunale idrettsanlegg som kan leies i store trekk synonymt med idrettshallen.
Idrettsrådet vet at det egentlige behovet per dags dato er en god del større. Fotballgruppa i
Nordreisa IL søker ikke om timer i idrettshallen da de vet at de ikke får timer uansett. Handballspill
blir prioritert. Handballspill er innendørs-, mens fotball er utendørsidrett.

Nordreisa kommune rår også over svømmehall og flere gymsaler som ikke synes dokumentert av
idrettslagene.

85 av lagene har behov for å bygge nye anlegg.

De akutte anleggsbehovene er som følger:

NIL Håndball:
Større hall, hvor det spilles flere kamper
samtidig. Dette for å kunne arrangere
turneringer og håndballskoler. Ny tribune
nær kamparena, dette for å fa publikum
nær spillerne

NIL sykkel:
Anlegg for BMX sykling/terreng sykling

NIL 0 -gruppa:
Resynfaring av o-kart

NIL Fotball:
Hall, kunstgress

NIL Hovedlaget:
Internettilkobling, oppgradering av
kontorutstyr

Ryttersportklubben NOR:
Vi trenger en stor utendørs
ridebane/derbybane på grus, gjerne

Idrettens samfunnsregnskap - Nordreisa IR

tilpasset sprangridning. Vi har også behov
for å bygge ridestier i skog og mark, slik at
vi slipper konflikter med innbyggerne i
Nordreisa i fht, hestemøkk på gangstier,
trafikkfarlig ridning i boligfelt o.l.

Bakkeby IK:
Lysløypa, scooterbu

Rotsundelv IL:
7-bane - kunstgress

Oksfjord og Straumfjord IL:
Rehabilitering lysløype Straurnfjord / flytte
tidtakerbu, kunstgress i Oksfjord, BMX
bane sykkel

NMK  Nordreisa:
Ferdiggjøring av påbegynt utbedring i
Kjellerskogen.

Nord -Troms Trav og Kjørelag:
Travbane

Side 2
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Langsiktige behov av idrettsanlegg:

NIL sykkel:
Anlegg for BNIX sykling/terreng sykling

NIL 0 -gruppa:
Nye o-kart

NIL Fotball:
Hall, kunstgress

NIL Ski:
Trafikksikre løyper for rulleski jfr
Kildalsveien og kunstsnøanlegg.

Ryttersportklubben NOR:
Større ridesenter, evt et nytt senter med
større ridehall og stall ved Nordreisa

Konsekvens av manglende anlegg

70 % av lagene opplever at mangelen på anlegg fører til at barn og ungdom ikke er så aktive som de
kanskje ønsker å være. 70 % av lagene tror at flere og bedre anlegg vil aktivisere flere personer og øke
aktiviteten blant de som allerede er aktiv. 31 % har opplevd å måtte avvise barn/ungdom som ønsker
aktivitet fordi man mangler anlegg og dermed treningsmuligheter.

Over halvparten

En rask oversikt:

NIL Fotball:
Kunstgress og gressbane utendørs.

NIL Ski:

Saga skianlegg og lysløypa i Sørkjosen.

NIL 0-gruppa:
0-kart — Bakkeby, Sagåsen, Storslett,

Garjala, Snemyr, Vinnelys, Lindovarre.

Rotsundelv IL:
Fotballbane, lysløype, skøytebane,

orienteringskart

Oksfjord og Straumfjord IL:
Alpinanlegg

av idrettslagene har egne idrettsanlegg

Idrettens samfunnsregnskap - Nordreisa IR

Hestesenter, evt. bygge en større ridehall i
Storslett området.

Bakkeby IK:
Fotballbanen, vedlikeholde gammen (+
toalett), snowboardbakke, sykkelcrossbane,
ballbinge

NMK  Nordreisa:
Flere bygninger, tilrettelegge for flere
aktiviteter (kun motorcross og snøscooter
nå)

Oksfjord og Straumfjord IL:
Fotballbane grus, ballbinge, gymsal,
lysløype Oksfjord, lysløype Straumfjord

NMK  Nordreisa:
Kjellerskogen

Bakkeby IK:
Fotballbane, lysløype, gapahuk, gamme,

bare/id ehus
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Kostnader med idrettsanlegg

IdrettsIagene har bortimot kr 900 000 i kostnader per år i forbindelse med sine anIegg der
engangskostnadene/investeringene var kr 9 millioner i sin tid.

Nordreisa kommune har kostnader som beløper seg årlig til kr. 2 100 000 til drift av sine
idrettsanlegg. I 2008 brukte kommunen kr 490 000 på vedlikehold av sine anlegg. I 2008
mottok kommunen kr. 582 000 fra spillemiddelpotten.

Et av lagene i undersøkelsen bruker kr. 50 000 på leie av anlegg utenfor kommunens grenser i
året.

Kommunale utgifter

Kommunen tilbyr ikke gratis bruk av idrettsanlegg. Idrettslagene rapporterer at de betalere kr.
191 000 årlig til kommunen for leie av idrettsanlegg. Et lag rapporterer at de får bruke
fylkeskommunal gymsal på Nordreisa videregående skole gratis. Et annet lag sier de betaler
kr. 1500 per dag for leie av ridehall.

Idrettslagene blir årlig belastes med kr. 119 000 i kommunale avgifter og 40 % betaler
kommunen diverse avgifter i forbindelse med leie av svømmehall, idrettshall, kantine og
klubblokaler i størrelsesorden kr. 22 000.

I samsvar med dette rapporterer kommunen at de i 2008 hadde inntekter på kr. 315 000 på
utleie av idrettsanlegg til idrettslag. I følge kommunens beregninger betalte idrettslag kr.
9 300 i kommunale avgifter og kr. 10 000 i ren skatt i 2008

Kommunale tilskudd og annen hjelp

Idrettslagene opplyser at de årlig får kr. 133 000 i direkte tilskudd fra kommunen, kr 6 500 i
støtte til drift av anlegg og andre overføringer som beløper seg til kr. 36 000.

Nordreisa kommune rapporter for 2008 at de fordelte kr 170 500 direkte til idrettslagene. Kr.
95 000 ble tildelt idrettslag som følge av at de hadde egne idrettsanlegg.

Nordreisa kommune bruker årlig kr 300 000 på en stilling som legger forholdene til rette for
idrettslagene ved oppkjøring av skiløyper, drift og vedlikehold sentralidrettsanlegget med
kunstgressbane.

En 25 % kulturkonsulentstilling er også knyttet direkte opp mot idretten i kommunen

Idrettslagenes totale utgifter i løpet av et år

Idrettslagenes totale utgifter i løpet av et år er mer enn kr. 3 600 000. 15 % av lagene har
ansatte i laget. Det er snakk om deltidsansettelser på 30 % til å føre regnskap og de to lagene

sier de bruker kr. 44 000 i året på dette.

Idrettens samfunnsregnskap - Nordreisa IR Side 4
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Frivillig innsats

98 personer innehar tillitsverv i klubbene og 116 personer er involvert som trenere.

Klubbene bruker mye tid på å skaffe penger til kassa. Halvparten av lagene sier de bruker
halvparten av sin tid på å skaffe lagene midler.

Den totale frivillige innsatsen i løpet av et år er over 50 000 timer. Dette er 27 årsverk eller
arbeidsinnsats verdt 10 millioner kroner (i tråd med tall for hele landet). Av dette brukes:

• 5 500 timer (3 årsverk) på administrasjon,

• 23 830 timer (13 årsverk) på idrettsaktiviteter

• 18 780 timer (10 årsverk) på arrangement.

Nordreisa idrettsråd

To av tre idrettslag er fornøyde med idrettsrådet. Manglende dialog drar ned andelen fornøyde
idrettslag.

Nordreisa kommune tilbyr ikke gratis bruk av møtelokaler til idrettsrådet, men tilbyr gratis
sekretærhjelp og kopiering. Noen skriftlig avtale mellom idrettsråd og kommune finnes ikke.

Diskusjonsmomenter

Mange lag sier at halvparten av den
frivillige innsatsen går med til å få inn
penger til betale kr. 3,6 millioner i utgifter.
Hvis dette stemmer så er inntekten per time
kr. 144,- (3 600 000 kr / 25 000 t).

Ca. 1 500 timer, nesten et helt årsverk, av
den frivillige inntekstbringende innsatsen
går med til å betale kommunale avgifter.

Hva sparer kommunen i kostnader med en
sterk idrettsbevegelse?

Hva er verdien av at folk er i bedre form så
vel fysisk som psykisk?

Det er ca. 1 500 medlemskap til sammen i
idrettslagene (halvparten 0 - 19 år).

Hvor mye sparer kommunen i mindre
sykemeldinger?

Hvor mye bruker kommunen på å aktivere
barn og ungdom i andre sammenhenger?

Har ensidig fokus på barn og ungdom i
idretten noen uheldige bivirkninger?

Vedlikeholdskostnadene ved idrettslagenes
anlegg er kr. 900 000? Er idrettslagene
flinkere til å holde idrettsanlegg i hevd?
Kan kommunen påta seg noen av disse
oppgavene? Kan idretten bruke mer tid på
vedlikehold av idrettsanlegg med
gjenytelser fra kommunen?

Nordreisa Idrettsråd på dugnad 12. november 2010
idrett mail.nordreisa.no
www.nordreisa.idrett.no

Idrettens samfunnsregnskap — Nordreisa IR Side 5
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Årgmelding 2010 Ncird-Trcimg'jkit4kittetett

Vedlagt oversefides årsmelding fOr Nord-TroMsjopz.tski«plEett.

Det framgår av årsmeldingen at vi hadde et svært godt resultat .også i 2010. Dyktige.
medarbeidere gjør at jeg med glede kan konstatere at vi er en av de mest produktiye
jordskifterettene i landet.

økt bemanning har medført at vi nå er mer å jour enn det vi har vært tidligere Vefitetida
på veg nedover og alle sakene som ble krevd i 2010 er planlagt oppstartef i år.Itillegg har vi
kapasitet til å påbegynne hastesaker som kommer inn i førsfe halvår 2011

For øvrig vil jeg vise til yår hjemmeside: 1 dek dere fifiner informasjøn om
jordskiftedomstolen, berammingslister, informasjonom ahsatte og om hvordan dere kankreve
sak.

Med hilsen
Nord-Troms jordskifterett

Liv Nerg ard
jordskifterettsleder
Tlf direkte innvalg: 77 58 87 02

Vedlegg
- Årsmelding 2010

•NORDREISA KOMMUNE
SERVICFKONTORET

-

Postadresse Besøksadresse Telefon 77 58 87 00 Bank 7874 06 31607
Postboks 6602 Fylkeshuset Telefax 77 58 87 01 Bedriftsnr. 974 758 571
9296 TROMSØ TROMSØ jtrmpost®domstol.no www.jordskifte.no
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, NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

Adressater:
Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, her
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, her
Statens vegvesen Troms, Eiendomsseksjonen, her
Statskog Troms, 9321 Moen
Reindriftsforvaltningen i Troms, 9325 Bardufoss
Forsvarsbygg, Postboks 309, 9483 Harstad
Troms Bonde- og småbrukerlag v. Ole Anton Teigen, 9064 Svensby
Troms Bondelag, v/leder Bjørn Mathisen, Hundstad, 9475 Borkenes
Senja tingrett, Postboks 203, 9305 Finnsnes
Nord-Troms tingrett, Postboks 2510, 9270 Tromsø
Hålogaland lagmannsrett, Postboks 2511, 9271 Tromsø

Advokatfirmat Bakke, postboks 1015, 9260 Tromsø
Advokatfirma KPMG Law DA, postboks 6262, 9292 Tromsø
Advokat Dagfinn Strønstad, Postboks 1088 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatfirmaet Østgård Wikasteen DA, Rådhusg. 3, 9008 Tromsø
Advokat Hans Karoliussen, Postboks 316, 9305 Finnsnes
Rekve, Pleym & co Advokatene, Grønneg. 74/76, 9008 Tromsø
Advokat Tor Waaler, Postboks 2077, 9266 Tromsø
Advokatselskapet Skjærgård AS, Postboks 1060, 9261 Tromsø
Advokatene Brox og Eriksen, Hans Karoliusv. 6, 9300 Finnsnes
Tromsøadvokatene DA, Postboks 1062 sentrum, 9261 Tromsø
Advokatfellesskapet Centrum, Postboks 220 sentrum, 9253 Tromsø
Advokatene Ringberg, Crogh, Bårdlund & Warth, Postboks 636 sentrum, 9257 Tromsø

Stortingsrep.
Stortingsrep.
Stortingsrep.
Stortingsrep.
Stortingsrep.
Stortingsrep.
Stortingsrep.

Tromsø kommune
Balsfjord kommune
Karlsøy kommune
Storfjord kommune
Lyngen kommune
Kåfjord kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Kvænangen kommune
Målselv kommune
Sørreisa kommune
Lenvik kommune
Tranøy kommune
Berg kommune
Torsken kommune

Arne Bendiks Arnesen, Stortinget, 0026 Oslo
Øyvind Korsberg, Stortinget, 0026 Oslo
Arme-Marit Bjørnflaten, Stortinget, 0026 Oslo
Per-Willy Amundsen, Stortinget, 0026 Oslo
Irene Lange Nordahl, Stortinget, 0026 Oslo
Tove Karoline Knutsen, Stortinget, 0026 Oslo
Elisabeth Aspaker, Stortinget, 0026 Oslo

2
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I Skarsfjord i Tromsø  ble det avsluttet en
større bruksordningssak om utmarksbeite og
gjerding. Bakgrunnen for saken var konflikter
mellom landbruksmeringen med saubeite og
hytte/fritids-interesser. Saken, som omfattet 22
parter og 73 km2 utmark, endte med forlik hvor
det ble fastsatt regler for gjerde og beitebruken.

På Kviteberg i Lyngen  ble det fastsatt en
bruksordning for en 0,8 km lang bilveg mellom
8 parter. Det ble klarlagt hvilke eiendommer
som hadde vegrett, vedtatt regler for omlegging
av eksisterende veg og etablering av et veglag.
Det var både bolig- og fritidshus på stedet.

På Ørja utenfor Senja i Torsken  kommune,
ble grensene for privat eiendomsrett i sjø
fastsatt. Normalt går grensen ved marbakken
når denne fmnes i rimelig nærhet til land I denne
saken fastsatte jordskifteretten grensene til 30 m
fra land målt ved middels lavvann. Saken ble
anket til Lagmannsretten ved slutten av året.
Anken er ennå ikke behandlet.

På Mjelde i Tromse  kommune avidarte
jordskifteretten hvem som har rett til å være
tilknyttet et privat vannverk og om de som er
tilknyttet også skal være andelshavere i
vannverket. Retten fastsatte også vedtekter for
vannverket, herunder regler for betaling av
tilknytningsavgift, årlig vannavgift med mer.

Eksempel på jordskiftekart:

5  Service og informasjon

Et viktig mål for å heve servicenivået er å
redusere ventetida. Den økte bemanningen på
kontoret vil bidra at vi nærmer oss dette målet.
Vi har fortsatt ventetid på oppstart av sak, men
hastesaker kan bli prioritert.

Interesserte kan få mer informasjon ved å
kontakte oss. Vi kan også stille opp på
fagsamlinger, møter i grunneierlag m.v, for å
informere om jordskifteretten og dens arbeids-
område.

Foto: Amulf Sttrum

6 Nord-Troms jordskifterett

Bemanning:
Jordskifterettsleder
Jordskiftedommer
Jordskiftedommer
Overingeniør
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør
Førstekonsulent
Førstekonsulent
Senioringeniør

Liv Nergaard
Øystein Nilsen
Trygve Pedersen
Arnulf Sørum
Frode Valnes
Torgeir Skogheim
Wenche Kaspersen

Skoglunn
Halvard Teigland

Kommuner i soknet:
Sørreisa, Tranøy, Berg, Torsken, Lenvik,
Målselv, Balsfjord, Tromsø, Karlsøy, Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og
Kvænangen

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT
Postboks 6602

Fylkeshuset Strandv. 13
9296 Tromsø

Telefon:  77  58 87 00 Telefax:  77  58 87 11
jftmpost@domstol.no
www.domstol.no/itrm

Åpningstid: 0830-1500

,

NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

ÅRSMELDING 2010

JORDSKIFTERETTEN — EN PROBLEMLØSER FOR ALLE SOM EIER EN BIT AV NORGE
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1 Jordskiftedomstolen

Jordskiftedomstolen er en særdomstol underlagt
Domstoladministrasjonen i Trondheim. På
landsbasis har vi om lag 260 tilsatte, fordelt på
34 jordskifteretter og 5 jordskifteoverretter.

Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre
og fremme rettssikkerheten, verne om
rettssamf-unnet og de skal til enhver tid ha høy
tillit i samfunnet. Dette bygger på verdier som
kvalitet, integritet, respekt, service, åpenhet og
effektivitet. Verdier vi etterstreber i vårt arbeid.

På sentralt hold har 2010 medført at vi er
kommet noe lenger i arbeidet med ny
jordskiftelov. Vi ser konturene av en bedre og
mer strukturert lov og håper at bevilgende
myndigheter legger forholdene til rette for at
loven kan iverksettes så raskt som mulig. Ny lov
og nytt saksbehandlingssystem vil forenkle
hverdagen og medføre økt effektivitet og at vi
kan tilby bedre kvalitet og service.

2010 har resultatmessig vært et svært godt år
ved Nord-Troms jordskifterett. Vi har avsluttet
50 saker der 1838 eiere har vært berørt og vi har
merket 545 km grenser. Det gjør oss til en av de
mest effektive jordskifterettene i landet.

Økt bemanning gjør at vi også er mer å jour enn
tidligere år. Dette gjør oss enda mer aktuell. Vi
gleder oss til å ta fatt på foreliggende og nye
saker og ser fram til et nytt godt driftsår.

Liv Nergaard
jordskifterettsleder

januar 2011

Foto, Arnulf Sorum

2 Sakstyper etter jordskifteloven

Jordskifteloven av 21.12.1979 har tre sakstyper:

I. Jordskifte
Jordskifte kan etter jordskifteloven § 2 gå ut på
å:
a oppløse sameie
b nyutfonne eiendommer ved bytte av grunn

og rettigheter (arealbytte)
c fastsette bruksordningsregler for felles

organisering av jakt, fiske, beite mm.
d avløse bruksretter
e vedta fellestiltak for flere eiendommer som

skogsvegbygging, gjerdeordning mrn.
f fordele tilleggsjord
g dele eiendommer
h fordele eiendommer og rettigheter ved ulike

sams tiltak innenfor byggeområde
i omforme eiendommer og rettigheter på

grunnlag av utjenlige eiendomsforhold som
følge av godkjent reguleringsplan eller
bebyggelsesplan

Jordskifte skal samlet sett medføre en gevinst for
de som blir berørt. Videre kan jordskifte bare
anvendes dersom nytten blir minst like stor som
kostnadene og ulempene for hver enkelt part.

II. Rettsfastsettende saker
Tvist om eiendomsgrenser eller rettigheter
knyttet til fast eiendom kan være et hinder for
bruken av et område. Jordskifteretten kan løse
saker og fastlegge rettsforhold med hjemmel i
jordskifteloven:

§ 88 grensegangssak
§ 88 a rettsutgreling

I slike saker løses tvister ved hjelp av rettsforlik,
dom eller rettsfastsettende vedtak.

III. Skjønn
I kombinasjon med jordskifte kan jordskifte-
retten holde erstatningsskjønn i forbindelse med
offentlige utbyggingstiltak. Det kan være i for-
bindelse med barskogvern, utbygging av boliger,
industri, idrettsanlegg, vindmølleparker, anlegg
til forsvaret rnm.

Jordskifteretten kan også avholde skjønn som
egen sak etter veg-, gjerde-, servitutt- og
reindriftsloven.

3 Jordskiftearbeidet i Nord-Troms i 2010

Det ble avsluttet 50 saker i 2010, fordelt på 4
saker med ny eiendomsutforming, 6 med bruks-
ordning samt 40 grensegang- eller retts-
utgretingssaker. Årsresultatet er svært bra og
skyldes stor arbeidsinnsats og økt bemanning.

I samme tidsrom kom det inn 43 nye krav. Det
var ved årsskiftet 68 foreliggende saker. Det er
en reduksjon på 5 saker i forhold til samme
tidspunkt i fjor. God saksavvikling har medført
at gjennomsnittsalderen på foreliggende saks-
masse er på 1,4 år.

Til sammen 1327 parter var berørte i de avslutta
sakene. Det ble merket og målt inn 546 km
grenser, noe som er en økning på 366 km fra
året før.

Antall saker og saksbehandlingstid:

Slutta saker Nye
2010 saker

Antall Gjennom- 2010
snittsalder år antall

Foreliggende saker
01.01.2011

Antall Gjennom-
snittsalder år

Omfang og tidsbruk på den enkelte sak varierte
mye. Resultatene for vil derfor avhenge av
hvilke saker som avsluttes det aktuelle år. I fjor
bidro merkingen av Lyngsalpan landskapsvem-
område til svært høyt partsantallet og mange km
merkede grenser.

Det er fortsatt stor etterspørsel etter bruks-
ordningssaker, for organisering av jakt og fiske
og for vedlikehold av private veger. Vi har også
flere mindre jordskiftesaker der det kreves
arealbytte og deling av ulike former for sameier.
Grensegang - og rettsutgreting er som tidligere
de dominerende sakstypene. Det kan være små

hastesaker i byer og tettsteder eller store saker i
utmark og fjell med mange parter. De siste årene
har vi også fått inn flere saker for klarlegging av
rettigheter i forbindelse med bygging av
småkraftverk. Ofte kreves også bruksordning for
at jordskifteretten skal stifte et lag som kan leie
ut fallretten.

Kart som viser oreli ende saker:

Ankeinstans for jordskifteretten er Hålogaland
lagmannsrett og Hålogaland jordskifteoverrett. I
2010 ble det behandlet en anke i lagmanns-retten
og en anke i jordskifteoveretten. Begge anker ble
avvist. Det kom inn en ny anke til
lagmannsretten som vil bli behandlet i 2011.

Regnskapet viser et forbruk på kr 6 587 000,
som er i sarnsvar med tildelingen. Det ble siste
år overført kr 725 000 til statsregnskapet.

4  Eksempel på  slutta saker i  Nord-Troms

Mellom  Tønsnes, Krokelvdalen og Ramfjord i
Tromse kommune ble det avsluttet en større
grensegangssak. Saken omfattet 34 eiendommer
fordelt på 6 gårdsnummer. Bakgrunnen for
saken var uklare grenser i fjellet. I saken ble det
avklart og merket 47 km grenser med 101
innmålte ense unkt.

—
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Deres ref:

Vedlegg

KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Nordreisa kommune
Utviklingsavdelingen
Postboks 174
9156 STORSLETT

Med vennlig hilsen

irr\-:n4e-4.£
Emely Bertelsen e.f.
revisor

Wskapsréywhet

—

Unntatt off.  ihht. Offl. § 13,  1.; dtjf,,Roin1.37S-,-nr
"

-kx2s.1,

:)t)K

Vår  ref: Saksbehandler:  ATelefon: Dato:
356/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 11.01.11

Emely.bertelsen@komrevnord.no

OVERSENDELSE AV REVISORUTTALELSE — PROSJEKTREGNSKAP FOR
FRILUFTSFORVALTERORDNINGEN 2009/2010

Prosjektregnskapene inngår i tilskudd fra Troms fylkeskommune, Næringsetaten og Troms
fylkeskommune/Statsskog. Revisorbekreftelsene bes oversendt sammen med
regnskapsoppsettet.

ViUNE.

Vi viser til Deres oversendelse av 03.12.2010 og sender vedlagt revisoruttalelser for
prosjektregnskapene som gjelder  Friluftsforvalter administrativ og Friluftsforvalter teknisk/
byggeleder  for årene 2009 og 2010.

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Strandgt 7 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no  
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Troms fylkeskommune, Næringsetaten

W skspwr frygghet

Unntatt off.  ihht. Offl.  §  13, 1.  ledd jf.Koml. §78, nr 7

Deres ref: Vår  ref: Saksbehandler:  Telefon: Dato:
09/571-4 355/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 11.01.2011

emely.bertelsen@komrevnord.no

REVISORUTTALELSE  — PROSJEKTREGNSKAP FOR UTVIKLING, DRIFT OG
VEDLIKEHOLD  AV  TILRETTELEGGINGSTILTAK I NASJONALPARK  -  KOMMUNEN
NORDREISA — TILSAGN OM TILSKUDD OVER STATSBUDSJETTET 551.60

KomRev NORD er av Nordreisa kommune bedt om å attestere regnskap for ovennevnte prosjekt. Vi
viser til Deres tilsagnsbrev av 8.4.2009, Deres ref. 09/571-4, tilsagnsnummer: NU 11/09.

Regnskapet er satt opp med følgende totale kostnader til prosjektet:
Frilufsforvalter, administrativ 2009/2010 kr 583 790,-
Friluftsforvalter, teknisk/byggeleder 2009/2010 kr 675 836,-

Samlede kostnader ihht oppsatte regnskap kr 1 259 626,-

Vi har utført revisjonen i henhold til god kommunal revisjonsskikk og avgir vår uttalelse i samsvar
med ISA 800 "Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med
spesielle formål". Vi har gjennomført de revisjonshandlingene som vi har ansett nødvendige for å
bekrefte at prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Revisjonen omfatter
kontroll av utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene.

Vi har følgende forbehold og tilleggsopplysninger til de oppsatte kostnadene:
• I det oppsatte prosjektregnskapet er det oppført beregnede kostnader til  prosjektstyring,

arbeidsgrupper,  totalt kr 185 400,-. Revisjonen tar ikke stilling til beregnede kostnader.
• Regnskapet 2010 i Nordreisa kommune er ikke avsluttet. Vi tar derfor forbehold om

fullstendigheten i regnskapstallene for 2010.
• Friluftsforvalter, teknisk byggeledelse, kostnader 2009 er tidligere tatt med i rapportering i

Verdiskapingsprogrammet for naturarven  til Direktoratet for naturforvaltning.

Med unntak av forbehold og tilleggsopplysninger nevnt i foregående avsnitt har vår gjennomgang ikke
avdekket forhold som gir grunn til å anta at regnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler.

Med vennlig hilsen

/41.5-(-
r;

/

Emely 1ertelsen e.f.
revisor

Gjenpart: Nordreisa kommune, Økonomiavdelingen
Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisas'onsnummer:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no  
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OVERSIKTSREGNSKAP FRILUFTSFORVALTERORDNINGEN I NORDREISA
2009/2010

Merk: Regnskapet B inngår også del av prosjektregnskap for "Friluftstiltak Kwennes
friluftsområde/Barnas naturpark"

For Nordreisa kommune

Storslett 11.01.2011

Rune Benonisen

NORDREISAKOMMUNE

- 4 re b‘r-f--) /1/—  Liz:lr.

interkomrnunah setskap

El4w-4" tel›- e
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For Nordreisa kommune

Storslett 11.01.2011

Rune Benonisen

NORDREISA KOMMUNE

vad- k›teo 11,355 Ea

?terkornmunai( i)

-144£,P3)rti1-ds-e_i_4

Side 16



KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Troms fylkeskommune/Statsskog SF

W skaper iyajghel

Unntatt off. ihht.  Offi. § 13, 1.  ledd jf.Koml. §78,  nr 7

Deres  ref: Vår  ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
09/571-5 355/EB Emely Bertelsen 77 60 05 06 11.01.2011

emely.bertelsen@komrevnord.no

REVISORUTTALELSE  — PROSJEKTREGNSKAP FOR UTVIKLING, DRIFT OG
VEDLIKEHOLD  AV TILRETTELEGGINGSTILTAK  I NASJONALPARK  -  KOMMUNEN
NORDREISA  — TILSAGN OM TILSKUDD OVER RAMME PARTNERSKAPSAVTALE
MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG STATSSKOG SF

KomRev NORD er av Nordreisa kommune bedt om å attestere regnskap for ovennevnte prosjekt. Vi
viser til Deres tilsagnsbrev av 14.4.2009, Deres ref. 09/571-5, tilsagnsnummer: SP 09/09.

Regnskapet er satt opp med følgende totale kostnader til prosjektet:
Frilufsforvalter, administrativ 2009/2010 kr 583 790,-
Friluftsforvalter, teknisk/byggeleder 2009/2010 kr 675 836,-

Samlede kostnader ihht oppsatte regnskap kr 1 259 626,-

Vi har utført revisjonen i henhold til god kommunal revisjonsskikk og avgir vår uttalelse i samsvar
med ISA 800 "Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med
spesielle formål". Vi har gjennomført de revisjonshandlingene som vi har ansett nødvendige for å
bekrefte at prosjektregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Revisjonen omfatter
kontroll av utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene.

Vi har følgende forbehold og tilleggsopplysninger til de oppsatte kostnadene:
• I det oppsatte prosjektregnskapet er det oppført beregnede kostnader til prosjektstyring,

arbeidsgrupper, totalt kr 185 400,-. Revisjonen tar ikke stilling til beregnede kostnader.
• Regnskapet 2010 i Nordreisa kommune er ikke avsluttet. Vi tar derfor forbehold om

fullstendigheten i regnskapstallene for 2010.
• Friluftsforvalter, teknisk byggeledelse, kostnader 2009 er tidligere tatt med i rapportering i

Verdiskapingsprogrammet for naturarven til Direktoratet for naturforvaltning.

Med unntak av forbehold og tilleggsopplysninger nevnt i foregående avsnitt har vår gjennomgang ikke
avdekket forhold som gir grunn til å anta at regnskapet inneholder vesentlige feil eller mangler.

Med vennlig hilsen

Emely Åertelsen e.f.
revisor

Gjenpart: Nordreisa kommune, Økonomiavdelingen
Nordreisa kommune, Utviklingsavdelingen

Besøksadresse: Postadresse: Avdelin skontor: Telefon: Telefaks: Or anisasjonsnummer:
Sjøgt 3 Postboks 823 Tromsø, Finnsnes, Narvik 77 04 14 00 77 04 14 20 986 574 689
HARSTAD 9488 HARSTAD Sortland, Storslett
www.komrevnord.no post@komrevnord.no  
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OVERSIKTSREGNSKAP FRILUFTSFORVALTERORDNINGEN I NORDREISA
2009/2010

Merk: Regnskapet B inngår også de1 av prosjektregnskap for "Friluftstiltak Kvænnes
friluftsområde/Barnas naturpark"

For Nordreisa kommune

Storslett 11.01.2011

Rune Benonisen
(;)

NORDREISA KOMMUNE

_  , re,  3s--5-443

:-.-NrnRev
Interkcq:/unalt  selskap

Eln2-41 .43"44

INNTEKTER 2009 2010 SUM Merk
Troms F Ikeskomrnune kr 180 000 kr 180 000 NU 11/09
Statsko kr 180 000 kr 180 000 SP 01/09
Nordreisa kommune kr 13 500 kr 36 000 kr 49 500 E eninnsats NK
Halti nas'onalparksenter kr 55 602 kr 153 928 kr 209 530 E et pros'ekt HNPS

SUM INNTEKTER kr 619 030

UTG1FTER PROSJEKT 2009 2010 SUM Ans 14213
'  Pros'ektleder friluftsforvalter kr 108 672 kr 356 335 kr 465 006

Bevertnin  ,  møter, kurs kr 8 675  kr 1 043 kr 9 718
Opplærin ansatte kr 6 512 kr 950 kr 7 462
Annonserin kr 2 844 kr - kr 2 844
Reise kr 6 070 kr 14 300 kr 20 370
Husleie  ,
Faste ut  ,  eb r, lisens

kr  .
kr

' .  8370
2•444

'  kr
kr

2 411
-

kr
kr

10 781
2 444

Inventar't utst r kr kr 784 kr 784
IT utst r kr 6-28 kr kr 628
Div utst b kr kr 136 kr 136
Tilskudd tiI andre riag kr kr 10 500 kr 10 500
MVA kr 3 387 kr 230 kr 3 617
Prosjektstyring, arbeidsgruppe
repr kr 13 500 kr 36 000 kr 49 500

SUM UTGIFTER kr 161 101 kr 422 689 kr 583 790
RESULTAT kr 35 240
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INNTEKTER
Troms F Ikeskommune
Statsko
Nordreisa kommune
Verdiskapingsprogrammet
?

Fylkesmannenkrisepenger

Merk
NU 11/09
SP 01/09
Egeninnsets

nere titsa n
Overførin fra 14213
SUM INNTEKTER

For Nordreisa kommune

Storslett 11.01.2011

Rune Benonisen

UTGIFTER PROSJEKT
Pros-ektmedarbeidere teknisk
Reise
Div utstyr
MVA
Prosjektstyring,
arbeids rup e
SUM UTGIFTER
RESULTAT

£0,1d{r

NORDREISA KOMMUNE

Interkommunait selskap

35-5 e„--0

Side 19



Likelydende brev til:

Nordreisa kommune
Troms fylkeskommune
Sametinget
Fylkesmannen i Troms

Deres ref

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

Statsråden

Vår ref

200904233
Dato

Oppnevning av medlemmer til nasjonalparkstyret for Reisa
nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi
landskapsvernområde i Troms fylke

For Nordreisa kommune: John R. Karlsen
For Nordreisa kommune: Sigrund Hestdal
For Sametinget: Hilde Anita Nyvoll
For Sametinget: Henrik Gaup
For Troms fylkeskommune: Terje Olsen

Postadresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Myntg. 2 Telefon: 22 24 57 00 Telefaks: 22 24 60 34

fircr nr • 079 4.17 SZR9

_cimmUNE

17 FEB 2011

Jeg viser til mitt brev av 15. november 2010 om etablering av et felles interkommunalt
nasjonalparkstyre for verneområdene knyttet til verneplanen for Reisa
nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og tilbakemeldingene fra kommunen,
fylkeskommunen og Sametinget med forslag til representanter med varamedlemmer til
nasjonalparkstyret.

Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av dette oppnevne følgende personer til
nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark/Råisa ålbmotlasmeahcci og Råisduottarhåldi
landskapsvernområde i Troms fylke:

personlig vara: Arnhild Andreassen
personlig vara: Olaf Skogmo
personlig vara: Inger Jørstad
personlig vara: Geir Tommy Pedersen
personlig vara: Karin Karlsen

Jeg ber Fylkesmannen i Troms kalle inn til det første konstituerende møtet i
nasjonalparkstyret. Styret velger da sin leder og eventuelt nestleder. Dette bør skje
tidligst mulig og helst innen 01. april 2011.

Forvaltningsmyndighet for nasjonalparken og landskapsvernområdet vil bli delegert til
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styret når det er konstituert. Styret bør deretter så snart som mulig foreslå for
Miljøverndepartementet hvor forvaltningsknutepunktet bør lokaliseres. Departementet
vil komme tilbake til Fylkesmannen når det gjelder utlysing av stilling som
nasjonalparkforvalter.

Jeg ønsker alle lykke til med arbeidet!

Med hilsen

Aft.cv—.

Erik Solheim

Kopi:
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Kommunenes sentralforbund
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Nordreisa kommune
Servicetorget

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 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» 2010/5369-6 3939/2011 033 01.02.2011

Ny nemndsstruktur fra 1. januar 2008 - Likningsnemnd og Overlikningsnemnd

Nordreisa kommune ble orientert i eget brev fra Skattedirektoratet den 19. mars 2007 om at det fra og 
med 1. januar 2008 ikke lenger skal velges medlemmer til Likningsnemnd og Overlikningsnemnd, se
vedlegg.

På grunnlag av ovennevnte er det skjedd en feil som har medført at det likevel er valgt inn medlemmer i 
begge nemnder.

Likningsnemnd for Nord-Troms: Harald W Henriksen og Kari S Wara
Overlikningsnemnda ved Nord-Troms Likningskontor: Linda Severinsen og Terje Å Nilsen.

Vil med dette informere at disse to nemndene ikke eksisterer, og de valgte representantene dermed er 
fritatt fra sine verv.

Med vennlig hilsen

Ellinor Evensen
Fagleder

Vedlegg : 
1 Informasjon om endret nemndstruktur ved reorganisering av Skatteetaten

Tilsvarende brev sendt til:
Linda Severinsen Vinnelys 9151 STORSLETT
Harald W Henriksen Utsikten 1 9151 STORSLETT
Kari S Wara Einevegen 2 9151 STORSLETT
Terje Å Nilsen Rotsund 9153 ROTSUND

Kopi til Leder i valgnemnda Siv Elin Hansen
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Til landets kommuner

Saksbehandler Deres dato Vår dato
Elisabeth Strauman Frang 19. mars 2007

Telefon Deres referanse Vår referanse

Informasjon om endret nemndsstruktur ved reorganisering av
Skatteetaten

Stortinget har vedtatt å reorganisere Skatteetaten fra 1. januar 2008, hvilket innebærer at
etaten får to forvaltningsnivå og at dagens nemndsstruktur i likningsforvaltningen endres.
Etter reorganiseringen skal det ikke lenger være liknings-, overliknings- eller
fylkesskattenemnder. Med to forvaltningsnivå vil skattyterne kunne klage til skattekontorene
og eventuelt videre til Skatteklagenemnda. Riksskattenemnda vil bestå, men ikke som
klageorgan.

De nåværende nemndene har funksjonstid fram til 1. januar 2008. Kommunenes rolle i valg
av nemnder for likningsforvaltningen vil bortfalle. Fylkestingene skal velge de regionale
skatteklagenemndene etter de nye reglene.

Omtale av forslaget til omorganisering, høringen og høringsinstansenes syn m.m. er inntatt i
St.prp. nr.1 (2006-2007). Lovendringene som følge av omorganiseringen fremgår av Ot.prp.
nr. 1 (2006 -2007). Det er vedtatt endringer i arveavgiftsloven, folkeregisterloven,
ligningsloven, mervercliavgiftsloven og den nye skattebetalingsloven. De vesentligste
endringene er i ligningsloven, jf. lov av 15.12.2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr.
24 om ligningsforvaltning.

To forvaltningsnivåer
Skatteetaten skal organiseres i to nivåer; Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Det
regionale nivået vil bestå av fem regioner, og blir organisert slik at hver region omfatter flere
av dagens fylker. Hver region får en formell forvaltningsenhet — skattekontoret — som
erstatter dagens likningskontor, fylkesskattekontor, skattefogdkontor og folkeregister i
regionen. Det vil bli følgende skattekontor:

• Skattekontoret Nord-Norge for Finnmark, Troms og Nordland
Regionledelsen i Tromsø

• Skattekontoret Midt-Norge for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Regionledelsen i Trondheim

• Skattekontoret Vestlandet for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland
Regionledelsen i Bergen

• Skattekontoret Sør-Østlandet for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og
Buskerud
Regionledelsen i Skien

• Skattekontoret Østlandet for Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland
Regionledelsen i Oslo

Postadresse Kontoradresse Sentralbord

Telefaks
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De fem skattekontorene vil bestå av mange kontorsteder (enheter) innen regionen, og utad vil
disse kontorenhetene fremstå som en del av skattekontoret.

Sentralskattekontoret for storbedrifter og Sentralskattekontoret for utenlandssaker blir egne
kontorenheter underlagt hhv. skattekontor Østlandet og skattekontor Vestlandet.

Ny  klage- og nemndsstruktur
På likningsområdet innføres en ny klage- og nemndsstruktur. Dette innebærer at nåværende
likningsnemnd, overlikningsnemnd og fylkesskattenemnd faller bort fra og med 1.1.2008.
Dette gjelder også for lignings- og overligningsnemndene tilknyttet sentralskattekontorene.

Skattekontoret er likningsmyndighet under ordinær likning og forhåndslikning.
Skattekontorene får generell adgang til å omgjøre egne avgjørelser som er truffet under
ordinær likning og forhåndslikning. Dette innebærer at skattyter skal rette klage over
likningen til skattekontoret. Hvis skattekontoret ikke tar klagen til følge, har skattyter en
generell klageadgang til en skatteklagenemnd.

Side 2 av 3

Skatteklagenemnda
Det skal være en skatteklagenemnd for hvert skattekontor. Medlemmene oppnevnes av
fylkestingene. Det blir innført nærmere bestemte krav til nemndsmedlemmenes kompetanse.
Minst to tredjedeler av medlemmene skal ha formell utdanning innen regnskap, økonomi eller
jus, samt praktisk yrkeserfaring på området. Lederen og nestlederen skal oppfylle kravene i
domstolloven § 54 for å være tingrettsdommer.

I tillegg til de fem skatteklagenemndene som skal oppnevnes av fylkestingene, kan
Finansdepartementet oppnevne særskilte skatteklagenemnder for behandling av bestemte
skattytergrupper. Finansdepartementet vil oppnevne en skatteklagenemnd tilknyttet de to
sentralskattekontorene. Disse to skatteklagenemndene vil ha ligningsmyndighet for de
skattytere som lignes ved de to sentralskattekontorene.

Skatteklagenemndene er siste klageinstans. Skattedirektoratet får imidlertid en begrenset
adgang til å bringe skatteklagenemndenes avgjørelser inn for overprøving av en
landsdekkende nemnd: Riksskattenemnda.

Riksskattenemnda
Riksskattenemnda skal være faglig sammensatt og bestå av en leder og fire andre
medlemmer med varamedlemmer, som alle oppnevnes av finansdepartementet. Det skal være
en begrenset adgang for Skattedirektoratet til å bringe vedtak fattet av en skatteklagenemnd
inn for Riksskattenemnda. Det vesentligste formålet med en slik nemnd er å sikre rettsenhet
og adgang til å overprøve vedtak av prinsipiell karakter. Overprøving skal kunne skje både til
skattyters gunst og ugunst.

Både skatteklagenenmdene og Riksskattenemnda vil ha samme uavhengige stilling
som dagens nemnder.

Overgang fra dagens nemnder til regionale skatteklagenemnder
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De nåværende nemndene har en funksjonstid fram til 1. januar 2008. Fylkestingene skal velge
de regionale skatteklagenemndene og i fellesskap påse at sammensetningen fyller lovens
krav.

Dagens nemndsmedlemmer og varamedlemmer er orientert i eget brev.

Vennlig hilsen

Inga Bolstad
Avdelingsdirektør
Avdeling Organ.isasjonstjenester
Skattedirektoratet
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   NORDREISA KOMMUNE 

 
MØTEPROTOKOLL 

 

Kontrollutvalget  
 

Møtested:    Formannskapssalen   
Møtedato: Tirsdag 1.3.2011  
Varighet:     11.00 – 14.30  
 
Møteleder:  Asbjørn Fredriksen 
Sekretær:  Odd Kr. Solberg 
 
Faste medlemmer     Varamedlemmer 
Asbjørn Fredriksen     Viktor Tørrfoss   
Kirsti Hansen-Krone                Lill Bakke               
Liss Ophaug                                                 Arne Martin Kristiansen 
       Randi Jensen 
       Vibeke Gamst Rydningen 
Ragnvald Myrvang                    Tove Jensberg Hansen 
May Lillian Steinsvik                Charles Mathisen 
       Terje Å. Nilsen 
       Rikke Gausdal Larsen   
 
Fra utvalget møtte: 
Asbjørn Fredriksen                 Fast medlem 
Kirsti Hansen-Krone               Fast medlem 
Ragnvald Myrvang                 Fast medlem 
Arne Martin Kristiansen         Varamedlem 
 
Forfall:  
Liss Ophaug                            Fast medlem 
May Lillian Steinsvik             Fast medlem             
 
Ikke møtt:  
 
Fra politisk ledelse møtte: 
Halvar Wahlgren                   Varaordfører 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Fra KomRev NORD IKS møtte: 
Regnskapsrevisor Emely Bertelsen                           
 
Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 
Rådgiver Odd Kr Solberg 
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Møtet ble holdt for lukkede dører. 
 
Merknader til innkalling og sakliste:  
Ingen. 
 
Rådmannen framla i møtet et skriv vedrørende kommunestyrets interpellasjon med 
ordførerens svar og rådmannens tilleggsinformasjon angående evaluering av 2 – nivå-
modellen. Kontrollutvalget valgte å ta skrivet opp som egen sak, sak 9/11 på slutten av møtet. 
 
 
 
 
Behandlede saker: 
 
 
 
Saknr Tittel U.off. 
 
01/11 
02/11 
03/11 
04/11 
05/11 
06/11 
07/11 
08/11 
09/11 
 
 

 
Godkjenning av protokoll fra møtet 3.12.2010 
Referater 
Revisjonsstrategi 2010 – rapportering fra revisor 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 
Kontrollutvalgets møteplan for 2011 
Kontrollutvalgets årsplan for 2011 
Drøfting/bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Gjennomgang av formannskaps-/utvalgssaker 
Drøfting/bestilling av ekstra forvaltningsrevisjonsprosjekt – 
evaluering av 2-nivå-modellen. 
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Sak 01/11 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 3. DESEMBER 2010  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Protokollen fra møtet 3.12.2010 godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møtet 3.12.2010 godkjennes. 
 
 
Sak 02/11 
REFERATER 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Behandling: 
 
Referert: 
 
      A.  GOD EGENKONTROLL STYRKER LOKALDEMOKRATIET 
            - Kopi fra Kommunerevisoren 1/11  
 
      B.  VEILEDER VEDRØRENDE KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR 
            OVERFOR REGNSKAPSREVISOR 
            - Fastsatt av NKRFs styre 24.10.2010 
 
      C.  ÅRSOPPGJØRET 2010 
            - Skriv av 27.1.2011 fra KomRev NORD til rådmannen 
 
      D.  FORELØPIG REGNSKAP FOR SPILLEMIDLER TILDELT NORDREISA 
            SKYTTERLAG 

- E-post av 18.2.2011 fra Asbjørn Fredriksen til K-Sek  
 
      E.  RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL I AVFALLSSERVICE AS  
            - Skriv av 28.12.2010 fra rådmannen vedr. k-sak 63/10 
 
Felles forslag til vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 03/11 
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2010 – NORDREISA 
KOMMUNE 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Behandling: 
 
Regnskapsrevisor Emely Bertelsen redegjorde for strategien for 2010.. 
 
Felles forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
 
Sak 04/11 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2010 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget godkjenner fremlagt forslag til årsrapport for 2010. 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. 
 
Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner fremlagt forslag til årsrapport for 2010. 
 
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. 
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Utskrift av saksprotokoll og sak sendt xx.3.2011 til: 
            - ordføreren med kopi til rådmannen   
 
 
Sak 05/11 
KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2011 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Behandling: 
 
Felles forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2011: 
 
Tirsdag   1. mars 
Tirsdag 24. mai 
Tirsdag 27. september 
Tirsdag   1. november 
Tirsdag   6. desember 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2011: 
 
Tirsdag   1. mars 
Tirsdag 24. mai 
Tirsdag 27. september 
Tirsdag   1. november 
Tirsdag   6. desember 
 
 
Sak 06/11 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2011 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Behandling: 
 
Felles forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner framlagte forslag til årsplan og fastsetter denne som utvalgets 
årsplan for 2011 med de endringer som framkom i møtet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 
Kontrollutvalget godkjenner framlagte forslag til årsplan og fastsetter denne som utvalgets 
årsplan for 2011 med de endringer som framkom i møtet. 
 
 
Sak 07/11 
DRØFTING/BESTILLING AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONS-
PROSJEKT/OVERORDNET PROSJEKTSKISSE VEDRØRENDE PLEIE  OG 
OMSORG – RESSURSBRUK OG KVALITET 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse vedrørende pleie og omsorg – 
ressursbruk og kvalitet og ber KomRev Nord gjennomføre dette. 
  

2. Kontrollutvalget ber om en raskere oppstart og at prosjektet ferdigstilles i løpet av 
2011. 

 
Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse vedrørende pleie og omsorg – 
ressursbruk og kvalitet og ber KomRev Nord gjennomføre dette. 
  

2. Kontrollutvalget ber om en raskere oppstart og at prosjektet ferdigstilles i løpet av 
2011. 

 
 
Utskrift av saksprotokoll og sak sendt xx.3.2011 til: 
            - KomRev NORD med kopi til rådmannen i Nordreisa kommune  
 
 
Sak 08/11 
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Behandling: 
 
Felles forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar saklistene til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar saklistene til orientering. 
 
 
Sak 09/11 
DRØFTING/BESTILLING AV EKSTRA FORVALTNINGSREVISJONS PROSJEKT  
EVALUERING AV 2-NIVÅ-MODELLEN 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Behandling: 
 
Rådmannen framla ved starten møtet udatet skriv vedrørende kommunestyrets interpellasjon 
med ordførerens svar og rådmannens tilleggsinformasjon angående evaluering av 2 – nivå-
modellen i kommunen. 
 
Felles forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget er villig til å prioritere forvaltningsrevisjon av Den administrative 
organiseringen etter 2 – nivå modellen likestilt med Ressursbruk innen pleie- og 
omsorgstjenesten,  under forutsetning av at det ikke forsinker sisnevnte oppdrag. 
   
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget er villig til å prioritere forvaltningsrevisjon av Den administrative 
organiseringen etter 2 – nivå modellen likestilt med Ressursbruk innen pleie- og 
omsorgstjenesten,  under forutsetning av at det ikke forsinker sisnevnte oppdrag. 
 
 
Utskrift av saksprotokoll og sak sendt xx.3.2011: 

- Ordføreren med kopi til rådmannen og KomRev NORD 
 
 
 
Hovedutskrift sendt medlemmene og øvrige xx.3.2011. 
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Skatteetaten

Kommunestyret i Nordreisa kommune
Postboks 175

9156 Storslett

Kontrollrapport 2010 vedrørende

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

Saksbehandler Deres dato Vår dato

Bernt Øien Jenssen 15.02.2011

Telefon Deres referanse Vår referanse
77 75 13 08 2010/147835

skatteoppkreverfunksjonen i Nordreisa kommune

ORnRESA KOM rviUN E
SEPV CEKCNTOPET

lAt

Vi har gjennomført kontroller knyttet til skatteoppkreverfunksjonen for Nordreisa kommune for 2010.
Regnskapet viser per 31. desember 2010 en skatte- og avgiftsinngang' til fordeling mellom skattekreditorene
(etter fradrag for avsetning til margin) på kr 245 282 009,- og utestående restanse? på kr 7 533 776,- herav
berostilte krav på kr 491 599,-. Skatteregnskapet er avgitt av kommunens skatteoppkrever den 20. januar
2011.

1. Oppgaver og kontroll
Grunnlaget for skatteetatens kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes kontroll
av skatteoppkreverne" av 29. november 2007.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:
• Ressurser og tilpasset organisering
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Skatte- og avgiftsinnkreving
• Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Omfanget av kontrollen
Skattekontoret har i 2010 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 2. og 3. september
2010.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076 77 68 97 78
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Skattekontoret har i 2010 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for området
skatteregnskap.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

3. Resultat av utfort kontroll
Basert på utført kontroll mener skattekontoret følgende:

•  Ressurser og tilpasset organisering

Side 2 av 3

Etter en samlet vurdering fmner skattekontoret at skatteoppkreverkontoret er organisert slik at gjøremålene i
henhold til skatteoppkreverinstruksen kan utføres tilfredsstillende. Skattekontoret har ingen spesielle
anmerkninger til kontorets ressurssituasjon.

•  Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Etter en samlet vurdering finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et rettvisende uttrykk for
skatteinngangen i regnskapsåret.

•  Skatte- og avgiftsinnkreving

Etter en samlet vurdering fmner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av
restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
hmfordret restskatt person 2008 per 30. juni 2010 utgjør 79,4 % av forfalte ikke betalte krav, noe som er
9,4 % -poeng over målkravet på 70 %. hmbetalt restskatt person per 30. juni 2010 utgjør 93,3 %. Dette anses
som et godt resultat. Totalt innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og forskuddsskatt person viser også
gode resultater per 30. juni 2010.

Det anmerkes imidlertid at det er avdekket følgende vesentlige forhold hvor gjeldende lov, forskrift eller
instruks ikke er overholdt:

Inngåtte betalingsavtaler er ikke behandlet iht. gjeldende regler og retningslinjer.
Jf. Skattedirektoratets meldinger nr. 2/08 og nr.13/08.
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•  Arbeidsgiverkontroll

Etter en samlet vurdering fmner skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i
samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer, men utføres ikke i tilstrekkelig omfang da det bare er
utført 4,4 % kontroller mot et krav på 5 %.

Skatteoppkreverkontoret i Nordreisa har i 2010 kjøpt 10 arbeidsgiverkontroller hos skatteoppkreverkontoret i
Tromsø og Alta.

4. Ytterligere informasjon om kontrollene
Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2010 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkrever i brev av 2. november 2010.

Vennlig hilsen

Gøril H. Kristoffersen
Avdelingsdirektør, avd. Innkreving
Skatt nord

Kopi til:
• Kontrollutvalget i Nordreisa kommune
• Skatteoppkreveren i Nordreisa kommune
• Riksrevisjonen
• Skattedirektoratet

(._/[ot"::472L,

Marita Ryeng
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Nordreisa kommune
Økonomiavdelingen

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

Einar H. Giæver
Postboks 1
9159  HAVNNES

U.off.: offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1

Delegert vedtak
Delegert utvalg kommunestyret - nr. 1/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
Søknad datert 
23.12.10

2010/1275-1016 504/2011 232 06.01.2011

Fritak for eiendomsskatt  for 2011 - Havnnes gnr. 1942/80/1

Saksopplysninger: 

Søknad om fritak datert  23.12.2010.

Havnnes handelssted er fredet v/Riksantikvarens vedtak sak 30/3, 1942. 
Fredningen omfatter 5 bygninger på handelsstedet og omfatter bygningenes eksteriør og interiør 
og inkluderer hovedelementer som planløsning, konstruksjon, materialbruk og 
overflatebehandling, og detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar.

Anlegget er fredet som et bygningshistorisk, arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på 
et nordnorsk handelssted fra 1800-tallet.

Eiendommen er taksert til kr 800 000,00.

Vurderinger:

Det foreligger dokumentasjon på fredet kulturminne fra riksantikvar Jørn Holme, datert 03.12.10

I eiendomsskattenloven § 7b  heter det at kommunestyret kan gi fritak for bygninger som har 
historisk verdi.
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Satser og regler for eiendomsskatt, skal vedtas av kommunestyret hvert år i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for det kommende skatteåret, jfr. eiendomsskatteloven §10.
Fritak for eiendomsskatt som gjelder freda/verna bygninger gis derfor bare for et år om gangen.

Kommunestyret har i sak 72/10 den 16.12.10 behandlet satser og regler som gjelder utskriving av 
eiendomsskatt for 2011.
I punkt 4 under vedtaket
følgende er fritatt fra eiendomsskatt, 3.setning står:
 Bygninger med offentlig vernestatus, jfr. Eiendomsskatteloven § 7.

Kopi av kommunestyrets vedtak følger vedlagt.

Vedtak:

Eiendommen ”Havnnes” gnr. 80 bnr. 1, innvilges fritak fra eiendomsskatt i 2011 for de 5 freda 
bygningene.

Med hilsen

Annbjørg Evanger
1.sekretær

Vedlegg: Kopi av kommunestyrets vedtak.

Kopi til:
Rita Toresen
Roy Jørgensen
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Nordreisa kommune
Økonomiavdelingen

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

Åse Bertelsen/Åsbjørg Hammersborg
Bakkeby
9153  ROTSUND

U.off.: offl. § 13, fvl. § 13 nr. 1

Delegert vedtak
Delegert utvalg kommunestyret - nr. 11/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1275-1024 4534/2011 232 07.02.2011

Fritak for eiendomsskatt for freda/verneverdige bygning - 1942/50/1

Saksopplysninger:

Søknad om fritak – inng. brev registrert 21.januar 2011.

Huset er etablert under ”Fiskarbondens stue”, ligger i Bakkeby, Nordreisa kommune og har 
tilhørt Skjervøygodset, med  madam Lyng.
Fredningen gjelder 3 bygninger, et stuehus, et fjøs og ei bue. 
Gården dokumenterer og gir kunnskap om samisk tilstedeværelse, kultur og aktivitet i Bakkeby 
og Rotsund. Ivaretakelse av gården vil styrke samisk identitet og områdetilhørighet lokalt.
Husene og gårdens kulturminner ellers har historisk kildeverdi til kunnskap om bosettings- og 
næringshistorie med vekt på fiske og jordbruk. 
Bruker har lagt til rette for å drive litt turisme og leier ut den gamle hovedbygningen på gården til 
turister.

Eiendommen er taksert til kr 150 000,00.

Vurderinger:

Det foreligger notat fra Sametinget på at eiendommen skal vernes.

I eiendomsskatteloven § 7b heter det at kommunestyret kan gi fritak for bygninger som har 
historisk verdi.
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Satser og regler for eiendomsskatt skal vedtas av kommunestyret hvert år i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for det kommende skatteåret, jfr. eiendomsskatteloven § 10.

Fritak for eiendomsskatt som gjelder freda/verna bygninger gis derfor bare for et år om gangen.

Kommunestyret har i sak 72/10 den 16.12.10 behandlet regler som gjelder utskriving av 
eiendomsskatt for 2011.
I punkt 4 under vedtaket
Følgende er fritatt fra eiendomsskatt, 2. ledd står: 
 Bygninger med offentlig vernestatus, jfr. eiendomsskatteloven § 7 b.

Kopi av kommunestyrets vedtak følger vedlagt.

Vedtak:

Eiendommen 1942/50/1 ”Fiskarbondens stue” innvilges fritak for eiendomsskatt i 2011 for de 3 
freda bygningene.

Med hilsen

Annbjørg Evanger
1.sekretær

Vedlegg
1 Søknad om fritak av eiendomskatt på gnr. 1942/50/1
2 Vedlegg - beskrivelse av eiendommen
3 Kommunestyrets vedtak 72/10

Kopi til:
Rita Toresen
Roy Jørgensen
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Nordreisa kommune

9151 Storslett

Søknad om fritak av eiendomsskatt

Søker med dette om fritak av eiendomsskatt for G nr 50/ Br nr 1 i Nordreisa.

Begrunnelsen er at 3 av de 5 bygningene på gården er fredet av Sametinget,- .

Bygningene er over 100 år gamle og krever veldig mye vedlikehold av eier. .

Mvh

Åse Bertelsen/ Åsbjørg Hammersborg

Kontaktperson Sametinget : Randi Sjølie
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Notåhta • Notat

Geasa/Til: «TilSbr_Navn»

Nfin Cuj./Vår ref: 09/648 - 9
Beaivi/Dato: 13.08.2010

Sak

SAMEDIGGI  SAMETINGET

KOMMUNE

Indre bakkeby, gnr 50/1, Rotsund i Nordreisa kommune,
befaringsrapport

S ak
Bruker fikk tilskudd fra Sametinget i 2009, befaringa skulle følge opp arbeidene
Navn på lokalitet
Bakkeby Indre
Reinbeitedistiikt
Chokolat ja Biertavårri
Eieer
Uskifte etter Aase Eilili Bertelsen og Olaf Kristian Bertelsen (brukers mor og onkel) Bruker Asbjørg
Hammersborg
Kilder
Bruker, SEFRAK, brukers prosjektbeskrivelse og søknad, www.fiskarbondenstue.no , Friis 1861,
Folketelling 1900, Askeladden.
Dokumentasjon
Notater, foto
Dato/ person
Randi Sjølie, Asbjørg Hammersborg

Beskrivelse av plassering

Bakkeby Indre ligger utover mot Skjervøy, ca 3 km fra krysset ved E6, stedsnavnet er Bakkeby, Rotsund.
Bakkeby ligger ved Bakkebyfjorden, en liten fiordarm østover til Reaisafiorden.

Bruker har lagt til rette for å drive litt turisme og leier ut den gamle hovedbygningen på gården til turister.
Familien er også flittige gjester på stedet, og hvert 5. år arrangeres familietreff på gården. Huset er etablert
under navnet Fiskarbondens stue. Et viktig mål er å fokusere på familiens og på fiskerbondens historie
generelt. Bruker has utarbeidet en solid prosjektbeskrivelse for sin virksomhet.

H isto risk bakgrunn

Eiendommen har tilhørt Skjervøygodset, med madam Lyng. Da hun døde, ble folk selveiere her i
Bakkeby, hvor det da var fire bruk. Gården har vært i slektas eie i flere generasjoner. Virksomheten
har vært jordbruk og fiske. Det har vært snekret mye på gården og bygd hus, men mest for eget bruk.
Ole Andreas Olsen f 1871 var pleiefar til brukers bestefar, Johan Bertelsen f 1887. Ole Andreas Olsen er
i folketelllinga for 1900 ført opp som norsk blanding, med norsk språk, mens pleiesønnen som samisk
finsk med norsk som språk Friis 1861 viser bosettingen i Bakkeby som samisk Samisk språk er ikke
lenger i bruk på stedet, men fra barndommen husker dagens bruker at det ble slått over til samisk eller
finsk slik at ungene ikke skulle forstå. I hennes barndom brukte de komager. En viktig fly tievei for
reinen går over området. Bruker har skrevet en oversikt over historia og familiens eiere i sin
prosjektbeskrivelse. Tyskerne bodde der under krigen og husene ble berget unna brenninga. Boligen
var forsøkt tent på, men ilden sloknet. Det finnes et skiferbrudd på eiendommen som har levert skifer
til gårdens bygninger. Det er flere kulturminneregistreringer i Askeladden på eiendommen, beskrevet som
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"aktivitetsområder med kulturminner fra før reformasjonen".Ved pløying ble funnet bLa. utskårne bein og
ldebersteinshelle.

Beskrivelse av lokalitet, helhet og enkeltdeler.

Gården inneholder fem garnie bygninger, plassert i traffisjonell avstand ta fiæra. Terrenget skråner mot
sjøen og er sørvendt. Mot fiæra ligger naustet, litt lenger opp bolighuset og bua. Fjøset ligger noe lenger
opp og ovafor dagens vei mens sommerfjøset ligger i overkant av jordet. Bruker bor sjøl i en bolig fra
1980-åra på utskilt tomt.

Bolig, fjøs og bue på Bakkeby Indre

Fjøset er bygd i 1911 av Ole Andreas Olsen, Huset er plassert på tvers av terrenget, med låvebrua
opp for enden av huset inn mot terrenget. Det måler 10 x 7 m. Fjøskassen er laftet av tømmer fra
Reisadalen mens det også er gjenbrukt materialer fra båt og hus fiere steder i huset, båtbord i
veggkledning, master som sakser (en del av sperrekonstruksjonen) inne på låven og dekksplank i
golvet i fiøsgangen. Sperrene i taket har fidligere vært brukt i et naust på eiendommen Fjøskassen
er laftet med 9 omfar stokker, mens låven i 2. etg er i stavkonstruksjon. Solid avbundet med
skråbånd i nesten hvert felt. Taket er båret av storsperrer med hanebjelke og sakser.
Leppeskiferen fra eget brudd på eiendommen ligger direkte på en luftig tro. Låvebrua er
konstruert så bratt at den fortsetter oppover inne i bygningen. Dette gjør det vanskelig å kjøre lass
direkte opp på låven. Et taljesystem trukket av hesten fikk lassene opp. Maten til dyra ble kokt i et
eget eldhus som i dag .ikke finnes. Fjøset var for kyr og sauer, hesten hadde eget rom ute i skottet
— fiøsgangen, der også utstyret ble lagret. Fjøset var i bruk til 1995, det siste fiåret bare til
sauedrift.

Den eldre delen av boligen antas å være omkring 300 år gammel Den har en kjeller. I 1910 ble
huset påbygd og røstene løftet ta halvannen etasje, det ble påbygd sist i 1948. Bruker renoverte
den i 2000 med tilskudd fra SMIL. Da beholdt hun platekledningen i interiørene og malte
rommene i forskjellige farger. To rom i første etasje utgjør museumsavdelingen i huset og
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Tilstand

Trusselbilde

inneholder eiendommens samling av gamle gjenstander. Huset har en planform tilnærmet et
midtgangshus, men første byggetrinn har vært et lite hus på to rom. Huset ligger med langsida
mot fjæra, med innganger på begge sider. Tidligere har husets hovedadkomst vært på sjøsida.
Huset har kryssmøne på midten av bygningskroppen. Taket er tekket med skifer som et hogget i
steinbrudd på eiendommen, og veggene kledd med stående kledning med fas.
Huset er i god stand etter renoveringen i 2000. Det hadde da stått ubebodd siden 1976. Det
brukes fortsatt bare om sommeren, av famihe og av turister.

Bua er bygd på 1800-tallet, den ene delen av lafteplank, den andre av en lett konstruksjon med
stående kledning. Taket er tekket med bølgeblikkplater, men kan tidligere ha hatt annen tekking.
Bua inneholder en god den verktøy brukt på gården.

Naustet er bygd etter krigen, på samme tomt som naustet sto før krigen. I naustet ligger en 3-
roms båt. En annen båt er avgitt til stornaustet på museumsgården Maursund.

Sommerfjøset er bygd etter krigen, men står på samme plass og ser likedan ut som det gamle.
Det har båser for 4 kyr og 3-4 kalver. Det ligger på tvers av terrenget og er konstruert med
stavverk med stående kledning, taket med storsperrer og åser, tekket med bølgeblikk. Det var
i fast bruk til 1980, men brukes fortsatt sporadisk til geitekillinger.

Gården har ikke vært i drift på en del år. Jordene preges av lettere tilgroing, mens de husnære
områdene holdes i hevd med slått Husene er i forholdsvis bra stand.
Fjøset har vært ute av bruk siden 1995, og fiøsdelen hat vært brukt til lager av div utstyr. Tømmeret i

øskassen på vestre langvegg har viktige skader i to stokker. Disse har forvitret noe på midten og
forårsaket nedbøyning av konstruksjonene over. Denne skaden har vært stabflisert og støttet opp for
lenge siden, uten at nedbøyningen er korrigert. En av bjelkene i taket over fjøset et knekket av råte
ved inngang i veggen. Det er noen mindre lekkasjer i taket. Der er råteskader i golvet i fjøsgangen,
spesielt ved inngangen, enkelte brekkasjer i ytterpanel og vinduene mangler noe kitting. Det var ikke
mulig å inspisere bjelkelaget i fjøset, heller ikke veggen mot nord. Mot denne nordveggen står lenet
tungt trevirke som kan utsette bygningen for forskyvning og råte. Dette bør fjernes.
Bolighuset er i godt stand og i sommrbn* siden rehabiliteringen i 2000. Bruker har beskrevet noen
svake punkter i huset, som har vært ute av fast bruk siden 1976. Det handler om noe tåte i ytterpanel,
taktro og yttettrapp.
Sommerfiøs og naust er i rimelig bra stand.
Bua kan ra råteskader i syllstokker.

Skader som ikke blir reparert, spesielt i tak, vil øke skadene på bygningene. Der er ingen dramatiske skader
på husene Materialene støttet mot fiøsets nordvegg vil kunne skade huset. Knekket bjelke over fiøset kan
føre til skader i bjelkelaget til låven over.

Tiltak

Bruker har ått tilskudd til reparasjon av fløset for på den måten å kunne bevare en mer komplett gård.
Her vil det være snakk om å reparere skaden i tømmerveggen mot vest, skifte takbjelke i fjøset, erstatte
skadete skiferplater på taket, komplettere ytterkledning og vannbord, reparere skader i golv i fiøsgang,
kitte vinduer. Dernest må det ryddes opp slik at en far inspisert bjelkelag i fiøs og yttervegg mot nord. Om
det påvises skader i bjelkelag og nordvegg, må disse også repareres. Skaden i tømmerveggen bør repareres
ved å skifte ut deler av de to skadete stokkene. Dette bør kunne gjøres ved å skifte ut midtre partier av
stokkene uten å gå inn i laftene. Her må en tilpasse og meddra nye stokker og skjøyte dem inn med
bindhaker. Veggen kan så holdes fast ved å bolte fast labanker på begge sider av veggen. Før utskiftingen
må konstruksjonene over jekkes opp.
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Bruker har drøftet tiltak med en byggmester, og kommet fram til en løsning der en skal panele
tømmerveggene utvendig. Siden det her dreier seg om fredete hus, må restaureringen være antikvarisk.
Paneling må evt behandles som dispensasjonssak etter kulturminneloven.

Eiers syn på verneverdi

Bruker vil ta vare på fjøset, som del av en komplett gård. Hun er opptatt av å vektlegge og vise fram
fiskerbondens historie og kultur. Hun arbeider målbevisst for å fådette til.

Verneverdi

Gården dokumenterer og gir kunnskap om samisk tilstedeværelse, kultur og aktivitet i Bakkeby og
Rotsund. Ivaretakelse av gården vil styrke samisk identitet og områdetilhørighet lok1t.  Gården
inneholder flere automatisk fredete hus: et stuehus, et fjøs og ei bue.  Utover dette finnes nyere
hus tradisjonelt utformet: et sommerfiøs og et naust, dessuten registrerte fredete kulturminner: to
aktivitetsområder og en hustuft (førreformatoriske). Husene og gårdens kulturminner ellers har
historisk kildeverdi til kunnskap om bosettings- og næringshistorie med vekt på fiske og jordbruk. At
sporene etter hele gårdens miljø er såpass komplette og tydelige øker kildeverdien til gjenstående hus,
som også har bygningshistorisk verdi. Gården ligger vakkert til med utsyn til sjø og fiell. Samlet blir
verneverdien stor.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Randi Berit Sjølie
seniorråddeaddi/seniorrådgiver

Skader med reparasjoner i fjøsvegg

Vindu i fjøsvegg
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1096-1

Arkiv:                

Saksbehandler:  Berit Stien

Dato:                 09.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
10/11 Nordreisa Levekårsutvalg 11.03.2011
10/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Omdisponering av midler til tilpasset opplæring og tidlig innsats

Rådmannens innstilling
For å øke resultatene i skolene i Nordreisa igangsettes 

1. Et planarbeid slik at vi har en felles tiltaksplan for forebyggende lese- og skrivevansker, 

stipulert til kr. 100.000,-

2. Kompetanseøkning hos lærere, stipulert til kr. 50.000,-

3. Direkte tiltak med utprøving av intensive ”kurs” for elever ved Moan og Storslett skole, 

fordelt med kr. 150.000,- til Moan skole og kr. 200.000,- til Storslett skole.

4. Ressursene til tilpassa undervisning og tidlig innsats videreføres, og det lages en ny plan 

innen 01.04. hvert år for hvordan midlene skal fordeles.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har over flere år kommet dårlig ut på nasjonale prøver i basisfagene. Ut fra 
et ønske om å oppnå bedre resultater hos elevene i grunnskolen, er det nå avsatt midler til 
tilpassa undervisning og tidlig innsats. 

Tidlig innsats for livslang læring påvises viktigheten med å sette inn tiltak tidlig og styrke 
innlæringen av de grunnleggende ferdighetene. De grunnleggende ferdigheter er definert som å 
kunne utrykke seg muntlig, å kunne utrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og kunne 
bruke digitale verktøy. Dette er ferdigheter som er forutsetninger for videre læring og utvikling, 
og som er sentrale for å lykkes i arbeidslivet og for å kunne delta aktivt i samfunnet. Elever som 
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ikke har tilfredsstillende læringsutvikling, må fanges opp tidligst mulig. Tidlig innsats innebærer 
både vurdering av elevens kompetanse og oppfølging av resultater.

Vurdering
Det er flere forhold vi må vurdere, derav begrepet tidlig innsats. Dette kan vi bruke om det å gi 
elever i ung alder spesielt gode læringsvilkår slik at grunnlaget for videre læring blir godt. 
Begrepet blir da brukt i forbindelse med at tiltak som settes inn for å styrke de grunnleggende 
ferdighetene. En annen måte å bruke begrepet, er at vi gir elevene, uansett hvor i 
grunnskoleløpet de befinner seg, ekstra oppfølgning med en gang et problemområde avdekkes. 

Ut fra de behovene som i dag er i grunnskolen, vurderer vi det slik at vi må fokusere på hele 
grunnskolen. Målet må være en felles kommunal strategi for å øke læringa i basisfagene. Med 
en erkjennelse om at lesing er nøkkelen til det meste i vårt kunnskapssamfunn, vil vi anbefale å 
starte med faget norsk. Vi må ha et godt planverktøy som skal omhandle alle grunnskolene i 
kommunen. Vi ser imidlertid at det er særlig to skoler, Moan skole og Storslett skole, som ut fra 
klassestørrelsene har de største utfordringene med å gi tilpassa undervisning.

Vi mener det er nødvendig å arbeide på disse områdene
- Lage en felles tiltaksplan som forebygger lese- og skrivevansker
- Lage rutiner for samarbeidet med foreldre, PPT og skolehelseteamet hvor leseutvikling 

er tema
- Øke kompetansen til lærerne 
- Organisere intensive ”kurs” hvor elever får hjelp med en gang et problemområde 

avdekkes
- På sikt skal fokuset med tilpassa undervisning og tidlig innsats omfatte alle basisfagene 

Det er også nødvendig at vi allerede nå å signalisere at dette tiltaket ønsker vi å videreføre slik at 
skolene får anledning til å prøve ut en ny organisering av undervisningen. 
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/546 -1

Arkiv: F00

Saksbehandler:  Britt Bendiksen

Dato:                 01.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
8/11 Nordreisa Levekårsutvalg 11.03.2011
11/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg

Henvisning til lovverk: Lov om helsetjenester i kommunen. 

Rådmannens innstilling
- Administrasjonen setter ned en arbeidsgruppe med tre representanter fra tillitsvalgte og 

tre representanter fra arbeidsgiver for utredning av mulig konkurranseutsetting.  
- Arbeidsgruppen utarbeider konkurransegrunnlag med kriterier som legges ut på anbud.
- Arbeidsgruppen sammenstiller og anbefaler fremtidig driftsløsning som legges frem for 

politisk behandling.  

Saksopplysninger
Sone Høgegga boliger er en døgnkontinuerlig tjeneste for voksne og eldre personer med 
utviklingshemming. 5 av 12 brukere har omfattende hjelpebehov tilsvarende 1-1 bemanning. 
Flere eldre personer med utviklingshemming har begynnende demensutvikling, noe som vil 
påvirke hjelpebehovet og ressursbruk i årene fremover. 

Rammefaktorer som stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet er viktig for å kunne ha en 
velfungerende tjeneste til utviklingshemmede. Utviklingshemmede har en medfødt kognitiv svik 
som har konsekvenser for hvordan de ser og forstår omverden. For eksempel så tilsvarer dyp 
psykisk utviklingshemming et funksjonsnivå på 0-3 år i ”normal” – utviklingen. Alvorlig 
utviklingshemming tilsvarer 3-6 år, moderat utviklingshemming tilsvarer 6-9 år, mens lettere 
utviklingshemming betyr at man har et kognitivt funksjonsnivå over 9 år. Flere av brukerne i 
tjenesten har et kognitivt funksjonsnivå tilsvarende dyp eller alvorlig utviklingshemming. Oftest 
med tilleggsdiagnoser i form av psykisk og fysiske funksjonsnedsettelser, noe som kompliserer 
tilstanden ytterligere. Dette betyr omfattende omsorgs- og hjelpebehov i daglige aktiviteter. 
Erfaring og læring gjennom år har selvfølgelig betydning for hvordan utviklingshemmede 
mestrer hverdagen. 

Side 47



Viktige prinsipper for tjenesten til utviklingshemmede er blant annet; tett oppfølging, stabilitet, 
forutsigbarhet - og ikke minst at personalet har kjennskap til den enkeltes behov - og 
trivselsfaktorer. Det kreves et samkjørt personale som har kunnskap om utviklingshemming. 
Ustabilitet, lite samkjørt personale og mangel på fagbemanning medfører at tjenestetilbudet ikke 
blir fulgt opp tilstrekkelig ut fra den enkeltes behov. Dette, sammen med andre faktorer, 
medfører uro og utrygghet i brukergruppen og periodevis utagerende og selvskadende atferd. 
Det kan for eksempel være slamring med dører og vinduer med fare for selvskading, harde slag 
mot gjenstander og inventar har medført skade på inventar og annet, voldelig atferd mot 
personalet i form av trusler og slag. Det er kommet flere klager fra naboer på grunn av støy fra 
boligene. Det blir en vond sirkel med både usikkerhet hos brukere og personalet. 
Problemstillinger rundt selvskading (dvs at bruker skader seg selv) er kompleks, men vi vet at 
stabilitet, trygghet, forutsigbarhet og god samhandling / kommunikasjon er faktorer som kan 
forebygge dette.

De fleste voksne utviklingshemmede mistet sitt dagtilbud da Bikuben dagsenter ble lagt ned vår 
2010. Vi sliter med å få på plass dagaktiviteter til alle brukerne. En aktiv hverdag med tilpassede 
aktiviteter er av stor betydning for trivsel, mestring og selvfølelse. Dette er like viktig for 
utviklingshemmede som for alle andre mennesker. 

Høgegga boliger har i dag 26,2 årsverk tilknyttet tjenesten. Tjenesten har 41 personer i 
døgnkontinuerlig turnus. Det er i dag flere ubesatte stillinger og tjenesten har de siste årene slitt 
med å få rekruttert nødvendig faglig bemanning. Avdelingen har hatt et høyt sykefravær over 
lenger tid. Pr. januar 2011har avdelingen et sykefravær på 26,7 %. Sykefravær og ubesatte 
stillinger medfører omfattende overtidsbruk og vikarutgifter. I dag brukes det mye tid til å ringe 
etter vikarer, dette er tid som skulle vært brukt i direkte brukerkontakt. I løpet av det siste halve 
året har det gjennomsnittelig vært brukt ca 70 % stilling for å bestille vikarer og registrere avvik 
i personaladministrasjonen for avdelingen. 

Høyt sykefravær og ubesatte fagstillinger får konsekvenser for kvaliteten i tjenesteytingen. 
Mange tilkallingsvikarer har ikke den faglige bakgrunnen som er viktig for å kunne yte en 
kvalitativ tjeneste ut fra den enkeltes brukers behov. Det er stadig nye vikarer som brukerne må 
forholde seg til. Vansker med å samle både fast personale og tilkallingsvikarer på
samarbeidsmøter og i veiledning gjør at tjenesteytingen blir lite samkjørt. Dette betyr at viktige 
rammefaktorer for tjenesten (stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet) reduseres og får betydning 
for kvaliteten i tjenesteytingen. Vi risikerer dermed negative reaksjoner i brukergruppen med 
betydelige konsekvenser. Mange utviklingshemmede har vansker med å utrykke følelser og 
behov på en adekvat måte. Det kan for eksempel være vanskelig for en person med 
utviklingshemming å si fra om han eller hun ikke har det bra, dette kan komme til uttrykk 
gjennom uro, depresjon, utagerende- eller selvskadende atferd. 

Det har vært satt i gang ulike tiltak for å motvirke høyt sykefravær, uten at det til nå har lyktes 
med å redusere dette i noen større grad:  
- Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte:

 det legges vekt på oppfølgingsmøter 
 drøfting om eventuell tilrettelegging i arbeidssituasjonen
 det er anskaffet hjelpemidler og det anskaffes de hjelpemidler som etterspørres 

og som er nødvendig i arbeidet. 
- Tidligere arbeidsmiljøundersøkelse tilsa at enkelte arbeidstakere føler seg mobbet på 

arbeidsplassen. Vi har nå økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Våren 2010 ble det 
arrangert workshop i regi av NAV Arbeidslivssenter. Det ble satt av to dager for at alle i 
personalgruppa skulle kunne møtes. Her ble det utarbeidet felles leveregler for 
arbeidsmiljøet. 
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- Avdelingen har etablert en miljøgruppe som skal bidra til å foreslå miljøfremmende tiltak 
og det har vært økt fokus på samarbeid ved felles rapporter og fordeling av oppgaver. 

- Ulik forståelse av brukers situasjon og behov har ført til ulik
         praksis i arbeidet:

 Siste par år har man jobbet med prosedyrer og retningslinjer i arbeidet for å 
kunne samkjøre tjenesten av hensyn til brukergruppas behov for forutsigbarhet 
og stabilitet. 

 Veiledning fra 2.linjetjeneste jobbet med å få økt felles forståelse for brukeres 
behov. 

- Det er opprettet samarbeid med Bedriftshelsetjenesten hvor man er i gang med en ny 
arbeidsmiljøundersøkelse gjennom intervju med alle ansatte. 

- Midlertidig omgjøring av stilling som enhetsleder omsorgsbolig til to virksomhetsledere 
Høgegga og Guleng. Dette som følge av problemer med rekruttering av soneleder og 
ansattes behov for nærhet til leder

- Ombygging av personalfasiliteter for å bedre arbeidssituasjonen for personalet og leder, 
bedre kontorplass og lignende

- I løpet av 2011 iverksettes ny arbeidstidsordning ”3-3 turnus”, som et av tiltakene for å 
redusere sykefraværet og opprette stabilitet i tjenesten. Avdelingen er tilført midler fra 
april 2011 for å iverksette ”3-3 turnus” i halve personalgruppen. Erfaring fra Harstad 
kommune tilsier at virkningen av ”3-3 turnus” i form av nedgang i sykefraværet først vil 
vise seg etter en viss tid. 

Flere av tjenestetilbudene kommer inn under betegnelsen ressurskrevende tjenester. Situasjonen 
i avdelingen med ubesatte fagstillinger og høyt sykefravær har konsekvenser for tjenesteytingen. 
Tjenesten ønsker derfor å vurdere alternativer som kan bidra til å snu denne utviklingen. Et 
alternativ vil kunne være kjøp av tjenester fra private tjenesteleverandører. Det viser seg at 
driftsutgifter i deler av tjenesten til utviklingshemmede vil kunne matche eventuelle private 
tjenesteleverandører. Eventuell differanse vil kunne innspares ved reduksjon i bruk av overtid og 
vikarutgifter. Dette betyr at kjøp av tjenester fra en privat tjenesteleverandør i flere tilfeller ikke 
vil medføre noen større ekstra kostnad for kommunen. 

Saken har vært informert og drøftet om, gjennom flere møter med hovedtillitsvalgte. 
Tillitsvalgte fra berørte arbeidstakerorganisasjoner ble oppfordret til å komme med skriftlig 
innspill til saken før politisk behandling. Det kom inn ett innspill, fra Fagforbundet. Innspill fra 
Fagforbundet er gjennomgått i drøftingsmøte og tatt med under vurdering og kommentert 
fortløpende.  
I drøftingsmøte 14. februar ble det enighet om å sette ned en ad-hoc gruppe, i hht hovedavtalen, 
representert av 3 personer fra tillitsvalgte og 3 personer fra arbeidsgiversiden for utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag med kriterier, gjennomføring og utredning om fremtidig driftsløsning. 

Vurdering
Kjøp av tjenester fra private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg har ingen lang 
tradisjon i Nordreisa kommune.
Situasjonen i avdelingen er nå så alvorlig at man er nødt til å tenke omfattende tiltak. Det kan 
derfor vurderes private tjenesteleverandører for deler av tjenesten nettopp for å kunne bygge opp 
kvalitet og stabilitet for brukerne. 

Fagforbundet stiller spørsmål i sitt innspill om det trengs private for å bygge opp 
kvalitet og stabilitet for brukere og etterspør samtidig denne kompetansen i kommunen. 

Kommentar: Tjenesten vil påpeke at avdelingen har stort sykefravær og vansker med 
rekruttering - det er denne situasjonen som svekker kvalitet og stabilitet. Kommunen har 
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stabil fagkompetanse på andre avdelinger. Et alternativt tiltak vil kunne være en rullering 
av fagpersonell fra andre avdelinger. Det er imidlertid viktig å merke seg at tidligere 
erfaring i Nordreisa kommune med ”tvungen” rullering har ikke vært vellykket.

Pårørende merker at situasjonen er ustabil, både i form av planarbeid, hovedkontaktordningen 
og stadig nye personale å forholde seg til. Vurdering av private tjenesteleverandører er ikke 
drøftet med pårørende. Vi vet også lite om hvilke konsekvenser bruk av private 
tjenesteleverandører vil få for den enkelte bruker med hensyn til evt. flytting til annen bolig eller 
annet. 

Fagforbundet stiller spørsmål omkring vurdering av kjøp av tjenester fra private 
tjenesteleverandører når vi ikke vet mer om konsekvensen av dette for brukerne.

Kommentar: Tjenesten mener at grunnprinsippene må være at eventuelle endringer skal 
gjøre situasjonen for brukerne bedre enn den er i dag. Eventuell endring i tjenestetilbyder 
skal ikke medføre at tjenesten til brukerne blir dårligere enn den er i dag. Dette skal
sikres gjennom konkurransegrunnlag, kravspesifikasjon og samarbeidsavtaler. 

Tjenester innenfor pleie- og omsorg har vært, er, og skal hovedsakelig være en tjeneste som blir 
ivaretatt av Nordreisa kommune. Det bør likevel vurderes kjøp av tjenester, både faglig og 
økonomisk, i de tilfeller hvor vi ser at et slikt alternativ vil kunne komme tjenesten som helhet 
og den enkelte tjenestemottaker spesielt til gode. 

Nordreisa kommune er pr. i dag en kommune med store økonomiske utfordringer. Det vil derfor 
være av stor betydning at eventuelle private tjenestetilbydere har en lavere kostnadsramme enn 
kommunens egne driftsutgifter i aktuell tjeneste. Det må også vurderes om kommunen er i stand 
til å ta de økonomiske utfordringer som kan ligge i virkemidler for å rekruttere og beholde 
personell. Kommunen har i dag store uforutsette kostnader i ekstrahjelp og korttidsfravær m.m. 
Det er derfor stor sannsynlighet for at ekstra kostnader vil kunne spares inn med mer stabilitet i 
avdelingen. 

Fagforbundet stiller spørsmål om hvordan det private skal drive billigere enn kommunen 
og hvordan de da skal få til en økonomisk gevinst?

Kommentar: Nordreisa kommune vil foreta en konkret vurdering vedrørende økonomi 
og andre forhold til tilbud som kommer inn. En konkurranseutsetting av deler av 
tjenesten vil gi svar på om eksterne tilbydere kan drive tjenesten billigere eller ikke.   

Private tilbydere klarer ofte å rekruttere og beholde faglig stabilitet i sine tjenester fordi de har 
anledning til å bruke flere attraktive virkemidler. Ved kjøp av private omsorgstjenester vil 
kommunen være oppdragsgiver og ekstern tilsynsmyndighet. Omfanget av slik anskaffelse 
kommer over terskelverdiene i forhold til Lov om offentlige anskaffelser, og må settes ut på 
anbud. Med den kjennskap Nordreisa kommune har til private tjenesteleverandører pr. i dag vet 
vi at real- og formalkompetanse vektlegges i tilegg til at personlig egnethet, 
samhandlingskompetanse og ikke minst tjenesteyters væremåte og ydmykhet i forhold til 
brukernes behov.

Fagforbundet stiller spørsmål omkring attraktive virkemidler da arbeidslivet styres av 
arbeidsmiljøloven og avtaler. De påpeker at turnuser og andre virkemidler må ligge 
innenfor lov og avtaleverk, noe kommunen som tilsynsmyndighet har ansvar for å følge 
opp.

Kommentar: Kriterier og oppfølging av regelverk vil ligge inne som del av 
kvalifikasjonskriterier som skal ligge inne i konkurransegrunnlaget. Private tilbydere har 
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en mer omfattende bruk av alternative arbeidstidsordninger enn det kommunen har i dag. 
Dette er arbeidstidsordninger som skal være i tråd med lov- og avtaleverk.

Fagforbundet stiller spørsmål om Nordreisa kommune legger for lite vekt på 
formalkompetanse, personlig egnethet, samhandlingskompetanse og ydmykhet i forhold 
til brukeres behov? 

Kommentar: Nordreisa kommune vil sette de samme krav til private tilbydere som 
kommunen selv har for å ivareta brukerne på best mulig måte. Private leverandører av 
pleie- og omsorgstjenester reguleres under samme lovverk som kommunal tjenester. Det 
legges stor vekt på brukermedvirkning og tilpassede aktivitetstilbud. 

Det må utredes nærmere hvilke konsekvenser bruk av private tjenesteleverandører vil ha for 
brukerne med hensyn til bolig og eventuell flytting. 

Fagforbundet mener at det blir viktig å få avklart hvor private tilbydere skal ha sin 
virksomhet og påpeker videre at det vil bli en vanskelig situasjon for arbeidstakerne 
dersom private skal drive i samme hus som kommunen. 

Kommentar: Boligene tjenestene gis i er enten privat eid eller eid av stiftelsen Nybo. To 
arbeidsgivere som driver i samme boligkompleks kan skape utfordringer og dette bør 
tilstrebes å unngås. 

Det er viktig å beholde prinsippene om at brukerne skal få et bedre tilbud med hensyn til tettere 
oppfølging, stabilitet og forutsigbarhet. Pårørende må trekkes med i en eventuell videre 
planlegging og gjennomføring. 

I løpet av de nærmeste årene vil det bli behov for mange helsearbeidere til pleie- og 
omsorgstjenesten. Nordreisa kommune vil om få år ha flere unge voksne med sammensatte 
funksjonsnedsettelser som har behov for ressurskrevende tjenester i form av praktisk bistand og 
hjemmetjenester i egen bolig/omsorgsbolig. Kommunen vil få et økende antall eldre med behov 
for pleie- og omsorgstjenester. Utfordringen blir å rekruttere nødvendig fagbemanning for å 
dekke opp en lovpålagt tjeneste samtidig som man driver kostnadseffektivt. Kjøp av tjenester fra 
private leverandører kan derfor bli en viktig prinsipiell sak.

Fagforbundet påpeker at kommunen vil få større vansker med å rekruttere når de skal 
rekruttere fra samme marked som private aktører, de sier videre at private aktører vil 
rekruttere de som oppfattes som best og stabile. 

Kommentar: Det er en kjensgjerning at flere aktører i ett og samme markedet kan skape 
ytterligere problemer med rekruttering. Samtidig kan det fra arbeidstakernes ståsted 
oppleves som positivt fordi man dermed får større valgmuligheter.  

Fagforbundet stiller også spørsmål om hvordan situasjonen blir for kommunale 
arbeidstakere dersom private aktører skal trekkes inn i kommunal drift, da får ansatte 
flere ting å forholde seg til. .

Kommentar: Arbeidstakerne i Nordreisa kommune vil ikke få flere forhold å hensynta. 
På et ledelsesnivå vil det bli nye oppgaver som tilsynsmyndighet og følge opp avtaler. 

Fagforbundet foreslår videre at det innføres 3+3-turnus i avdelingen som alternativ 
arbeidstidsordning og stiller samtidig spørsmål om innføring av arbeidstidsordningen i 
halve personalgruppa vil skape en god arbeidssituasjon for de ansatte?
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Kommentar: Høgegga Boliger har over flere år ønsket å iverksette 3+3-turnus. 
Personalgruppa har hatt flere utskiftinger de siste par årene og har i dag delte meninger 
om denne arbeidstidsordningen. Flere har uttrykt at de ikke ønsker dette. Det er derfor 
sagt at de som ikke ønsker denne arbeidstidsordningen vil ha mulighet til å søke seg til 
en annen avdeling dersom 3-3 turnus skulle bli gjennomført for hele personalgruppa. I 
2010 ble det i sak til Levekårsutvalget og gjennom budsjettprosessen for 2011 søkt 
midler for å gjennomføre 3-3-turnus både på Sykehjemmet og på Høgegga boliger. 
Arbeidstidsordningen er et økonomisk spørsmål. Innføring av 3-3-turnus for begge 
personalgruppene ble i administrasjonen vurdert for kostbart. Det ble derfor vurdert mer 
realistisk å søke midler til halve personalgruppene både på sykehjemmet og på Høgegga. 
Htv / plasstillitsvalgte har i flere år ønsket arbeidstidsordningen innført i hele gruppa på 
Høgegga. Høgegga ble bevilget omdisponerte midler fra april 2011 til å iverksette 
prosjektet med 3+3-turnus for halve personalgruppa. Det kom ingen sterke innsigelser 
mot dette fra arbeidertakerorganisasjonene. Når vi ser på arbeidstidsordningen som et 
tiltak for å redusere sykefravær og skape stabilitet i avdelingen ville det være en stor 
fordel om arbeidstidsordningen ble innført for hele personalgruppa, noe som vil doble 
kostnaden ved oppstart. Dette har vi pr. i dag ikke midler til. 3-3 turnus er et 2-årig 
prosjekt. Prosjektet vil evalueres undervegs og det vil bli foretatt en grundig evaluering 
ved prosjektets slutt hvor 3-3-turnus vurderes implementert som en fast 
arbeidstidsordning i avdelingen.

Fagforbundet konkluderer i sitt dokument at kommunen vil få en dyrere tjeneste ved å 
gjennomføre konkurranseutsetting. Forbundet mener at kommunen kan drive like bra som 
private dersom kommunen er villig til å gjøre det samme i egen drift som kommunen er villig til 
å betale private drivere for. Fagforbundet vil at Nordreisa kommune satser på 3+3- turnus på 
samme måte som Harstad. Det er foretatt sluttevaluering av denne arbeidstidsordningen i 
Harstad hvor det vises til at det bare har vært gode erfaringer fra dette prosjektet. Fagforbundet 
oppfordrer derfor kommunen til å prøve 3+3- turnus før vi går til det skritt å privatisere 
kommunale tjenester. 

Tjenesten er enig at kommunen kan drive like bra som private under forutsetning av at man har 
en stabil faglig bemanning. Denne situasjonen har vi ikke i dag. Over de siste 2-3 årene har vi 
hatt en ustabil faglig bemanning. Tjenesten mener også at innføring av andre 
arbeidstidsordninger vil kunne være et tiltak for å redusere sykefravær og fremme stabilitet i 
tjenesten. Andre arbeidstidsordninger vil kunne redusere antall personale (stillinger som vi i dag 
ikke har søkere til) samtidig som øvrig personale i reduserte stillinger får mulighet til å øke sin 
stillingsprosent. Nedgang i sykefravær vil kunne vise seg innen et par år. Slik situasjonen er i 
dag må vi i tillegg til å innføre andre arbeidstidsordninger også iverksette tiltak som gir 
umiddelbar effekt.

Situasjonen i avdelingen er vanskelig. Ved at Nordreisa kommune benytter private 
tjenestetilbydere i deler av tjenesten til utviklingshemmede vil vi kunne få mulighet til å 
konsentrere oss om å få øvrige tjenester funksjonell, både med hensyn til faglig kvalitet og 
stabilitet. 
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MØTE 

Fredag 04.02.2011 

Nordreisa kommune og hovedtillitsvalgte 

VEDR KONKURRANSEUTSETTING OMSORGSTJENESTER NORDREISA 
KOMMUNE

Prosessen:  

 Informasjonsmøte 02.12.2010
Htv Sykepleieforbundet, ledere helse- og omsorg

 Informasjonsmøte  04.01.2011
Htv Fagforbundet, ledere helse- og omsorg

04.02.2011 Informasjonsmøte – drøfting av prosessen videre 
- utkast til saksfremlegg til politisk behandling
- drøftingsmøte htv – skriftlige innspill til levekårsutvalg fra htv
- vedtak i levekårsutvalg 18.02.2011 
- nedsetting av arbeidsgruppe (ad-hoc) for evnt videre prosess
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Utkast 
saksfremstilling til politisk behandling.

Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg

Henvisning til lovverk: Lov om helsetjenester i kommunen. 

Rådmannens innstilling

--- slutt på innstilling ---

Saksopplysninger
Sone Høgegga boliger er en døgnkontinuerlig tjeneste for voksne og eldre personer med 
utviklingshemming. 5 av 12 brukere har omfattende hjelpebehov tilsvarende 1-1 bemanning. 
Flere eldre personer med utviklingshemming har begynnende demensutvikling, noe som vil 
påvirke hjelpebehovet og ressursbruk i årene fremover. 

Rammefaktorer som stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet er viktig for å kunne ha en 
velfungerende tjeneste til utviklingshemmede. Utviklingshemmede har en medfødt kognitiv 
svik som ha konsekvenser for hvordan de ser og forstår omverden. For eksempel så tilsvarer 
dyp psykisk utviklingshemming et funksjonsnivå på 0-3 år i ”normal” – utviklingen.. 

Alvorlig utviklingshemming tilsvarer 3-6 år, moderat utviklingshemming tilsvarer 6-9 år, 
mens lettere utviklingshemming betyr at man har et kognitivt funksjonsnivå over 9 år. De 
fleste av brukerne i tjenesten har et kognitivt funksjonsnivå tilsvarende dyp eller alvorlig 
utviklingshemming. Oftest med tilleggsdiagnoser i form av psykisk og fysiske 
funksjonsnedsettelser, noe som kompliserer tilstanden ytterligere. Dette betyr omfattende 
omsorgs- og hjelpebehov i daglige aktiviteter. Erfaring og læring gjennom år har selvfølgelig 
betydning for hvordan utviklingshemmede mestrer hverdagen. 
Viktige prinsipper for tjenesten til utviklingshemmede er blant annet; tett oppfølging, 
stabilitet, forutsigbarhet - og ikke minst at personalet har kjennskap til den enkeltes behov -
og trivselsfaktorer. Det kreves et samkjørt personale som har kunnskap om 
utviklingshemming. Ustabilitet og lite fagbemanning medfører at tjenestetilbudet ikke blir 
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fulgt opp tilstrekkelig ut fra den enkeltes behov. Dette kan igjen medføre uro og utrygghet i 
brukergruppen og i verste fall gi seg utslag i utagering og selvskadende atferd. 

De fleste voksne utviklingshemmede mistet sitt dagtilbud da Bikuben dagsenter ble lagt ned 
vår 2010. Tjenesten sliter med å få på plass dagaktiviteter til alle brukerne. En aktiv hverdag 
med tilpassede aktiviteter er av stor betydning for trivsel, mestring og selvfølelse. Dette er 
like viktig for utviklingshemmede som for alle andre mennesker. 

Høgegga boliger har i dag 26,7 årsverk tilknyttet tjenesten. Dette tilsvarer 41 personer i 
dagkontinuerlig turnus. Tjenesten har i dag flere ubesatte stillinger og har de siste årene slitt 
med å få rekruttert nødvendig faglig bemanning. Avdelingen har hatt et høyt sykefravær over 
lenger tid. Pr januar 2011 har avdelingen et sykefravær på 26,7 %. Sykefravær og ubesatte 
stillinger medfører omfattende overtidsbruk og vikarutgifter. 

Høyt sykefravær og ubesatte fagstillinger får konsekvenser for kvaliteten i tjenesteytingen. 
Mange tilkallingsvikarer har ikke den faglige bakgrunnen som er svært viktig for å kunne yte 
en kvalitativ tjeneste ut fra den enkeltes brukers behov. Det er stadig nye vikarer som 
brukerne må forholde seg til. Vansker med å samle både fast personale og tilkallingsvikarer 
på samarbeidsmøter og i veiledning gjør at tjenesteytingen blir lite samkjørt. Ette betyr at de 
viktige rammefaktorene for tjenesten (stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet) reduseres og får 
betydning for kvaliteten i tjenesteytingen. Vi risikerer dermed negative reaksjoner i 
brukergruppen med betydelige konsekvenser. I dag brukes det mye tid til å ringe etter vikarer, 
dette er tid som må tas fra brukerne. I løpet av det siste halve året har det gjennomsnittelig 
vært brukt ca 70 % stilling for å bestille vikarer og registrere avvik i personaladministrasjonen 
for avdelingen. Dette er tid som skulle vært brukt i direkte brukerkontakt. 

Det har vært satt i gang ulike tiltak for å motvirke høyt sykefravær, uten at det til nå har lyktes 
med å redusere dette i noen større grad. Det vil i løpet av 2011 iverksettes ny 
arbeidstidsordning ”3-3 turnus”, som et av tiltakene for å redusere sykefraværet og opprette 
stabilitet i tjenesten. Avdelingen tilføres midler fra april 2011 for å kunne iverksette ”3-3 
turnus” i halve personalgruppen. Erfaring fra Harstad kommune tilsier at virkningen av ”3-3 
turnus” i form av nedgang i sykefraværet først vil vise seg etter en viss tid. 

Tjenesten har pr. i dag driftsutgifter tilsvarende 15 millioner. Flere av tjenestetilbudene 
kommer inn under betegnelsen ressurskrevende tjenester. Det viser seg at driftsutgifter i deler 
av tjenesten til utviklingshemmede vil kunne sammenlignes med eventuelle private 
tjenesteleverandører. En eventuell differanse vil kunne innspares ved reduksjon i bruk av 
overtid og vikarutgifter. Dette betyr at kjøp av tjenester fra en privat tjenesteleverandør i flere 
tilfeller ikke vil medføre noen større ekstra kostnad for kommunen. 

Vurdering
Kjøp av tjenester fra private tjenesteleverandører innenfor pleie- og omsorg har ingen lang 
tradisjon i Nordreisa kommune, men ordningen benyttes i enkelte tjenestetilbud. Erfaring har 
vist at Nordreisa kommune ikke har fått til tilsvarende kostnadseffektive tiltak der dette er 
iverksatt, både med hensyn til personaldekning, ressursoppfølging og kvalitet i tjenesten. 

Situasjonen i avdelingen er nå så alvorlig at vi er nødt til å tenke omfattende tiltak. Det kan 
derfor vurderes private tjenesteleverandører for deler av tjenesten nettopp for å kunne bygge 
opp kvalitet og stabilitet for brukerne. 
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Pårørende merker at situasjonen er ustabil, både i form av planarbeid, hovedkontaktordningen 
og stadig nye personale å forholde seg til. Vurdering av private tjenesteleverandører er ikke 
drøftet med pårørende. Vi vet lite om hvilke konsekvenser bruk av private 
tjenesteleverandører vil få for den enkelte bruker med hensyn til evt. flytting til annen bolig. 
Grunnprinsippene må også her være at eventuelle endringer skal gjøre situasjonen for 
brukerne bedre enn den er i dag.

Tjenester innenfor pleie- og omsorg har vært, er og skal hovedsakelig være en tjeneste som 
blir ivaretatt av Nordreisa kommune. Det bør likevel kunne vurderes kjøp av tjenester, både 
faglig og økonomisk, i de tilfeller hvor vi ser at et slikt alternativ vil kunne komme tjenesten 
som helhet og den enkelte tjenestemottaker spesielt til gode. 

Nordreisa kommune er pr. i dag en kommune med store økonomiske utfordringer. Det vil 
derfor være av stor betydning at eventuelle private tjenestetilbydere har en lavere 
kostnadsramme enn kommunens egne driftsutgifter i aktuell tjeneste. Det må også vurderes 
om kommunen er i stand til å ta de økonomiske utfordringer som kan ligge i virkemidler for å 
rekruttere og beholde personell i fremtiden. Kommunen har i dag store uforutsette kostnader i 
ekstrahjelp og korttidsfravær m. m. Det er derfor stor sannsynlighet for at ekstra kostnader vil 
kunne spares inn med mer stabilitet i avdelingen. 

Private tilbydere klarer ofte å rekruttere og beholde faglig stabilitet i sine tjenester fordi de har 
anledning til å bruke flere attraktive virkemidler. Ved kjøp av private omsorgstjenester vil 
kommunen være oppdragsgiver og ekstern tilsynsmyndighet. Omfanget av slik anskaffelse 
kommer over terskelverdiene i forhold til Lov om offentlige anskaffelser, og må settes ut på 
anbud, hvor det i prosessen vil vurderes om kommunen selv er konkurransedyktig i hht til pris 
og kvalitet. Med den kjennskap vi har til private tjenesteleverandører pr. i dag vet vi at real-
og formalkompetanse vektlegges i tillegg til at personlig egnethet, samhandlingskompetanse 
og ikke minst tjenesteyters væremåte og ydmykhet i forhold til brukernes behov. Private 
leverandører av pleie- og omsorgstjenester reguleres under samme lovverk som kommunal 
tjenester. Det legges stor vekt på brukermedvirkning og tilpassede aktivitetstilbud. 

Det må utredes nærmere hvilke konsekvenser bruk av private tjenesteleverandører vil ha for 
tjenesten som helhet, personalet og for brukerne med hensyn til bolig og eventuell flytting. 
Det er viktig å beholde prinsippene om at de skal få et bedre tilbud med hensyn til tettere 
oppfølging, stabilitet og forutsigbarhet. Pårørende må trekkes med i en eventuell videre 
planlegging og gjennomføring. 

I løpet av de nærmeste årene vil det bli behov for mange helsearbeidere til pleie- og 
omsorgstjenesten. Nordreisa kommune vil om få år ha flere unge voksne med sammensatte 
funksjonsnedsettelser som har behov for ressurskrevende tjenester i form av praktisk bistand 
og hjemmetjenester i egen bolig/omsorgsbolig. Kommunen vil få et økende antall eldre med 
behov for pleie- og omsorgstjenester. Utfordringen blir å rekruttere nødvendig fagbemanning 
for å dekke opp en lovpålagt tjeneste samtidig som man driver kostnadseffektivt. Kjøp av 
tjenester fra private leverandører kan derfor bli en viktig prinsipiell sak. 

INNSPILL FRA HOVEDTILLITSVALGTE SKRIVES INN

Ved at Nordreisa kommune benytter private tjenestetilbydere i deler av tjenesten til 
utviklingshemmede vil vi kunne konsentrere oss om å få øvrige tjenester funksjonell, både 
med hensyn til faglig kvalitet og stabilitet. 
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REFERAT FRA MØTE 4.2.11

Følgende deltok:  HTV Steinar Olsen, Fagforbundet, plasstillitsvalgt Stig Ole Mikkelsen, 
Fagforbundet, ass.rådmann Christin Andersen, enhetsleder Bodil Mikkelsen, virksomhetsleder 
Britt Bendiksen og pers.kons. Aud Hamnvik Hanssen.

Forfall: FO v/Ingunn Slotsvik, NSF v/Gunn A. Næss og Delta v/Bjørn Mikkelsen.

Møtet kom i stand på bakgrunn av prosess omkring mulig konkurranseutsetting av 
omsorgstjenester i Nordreisa kommune.  Jfr HA §§ 3.1/1.4.-2.
På møtet ble utkast til saksframstilling til politisk behandling og stikkord som beskriver 
prosessen ble lagt fram, se vedlegg.

Partene ble enige om følgende:
 Det innkalles til nytt møte 14.2. kl 13-15.  Møtested: Fsk.sal.
 Til møtet 14.2. bringer tillitsvalgte skriftlig innspill til saka.  

Dette legges ved saksutredningen (levekårsutvalget 11.3.) samt at hovedelementer 
flettes inn i saksutredningen.

 Til møtet den 14.2. har tillitsvalgte utpekt sine 3 medlemmer til et ad-hocutvalg.  
Hvis levekårsutvalget den 11.3. vedtar å sette i gang en prosess omkring 
konkurranseutsetting, må tillitsvalgtes medlemmene i ad-hocutvalget være utpekt. 

Storslett 4.2.11

Aud Hamnvik Hanssen, ref.

Sendes: FF v/Steinar Olsen
              FO v/Ingunn Slotsvik 
             NSF v/Gunn Næss
             Delta v/Bjørn Mikkelsen

Enhetsleder Bodil Mikkelsen
Virksomhetsleder Britt Bendiksen
Ass.rådm.Christin Andersen
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REFERAT FRA MØTE 14.2.11

Drøftingsmøte, jfr HA §§ 3.1/1.4.2.

Følgende deltok:  HTV Steinar Olsen, Fagforbundet, plasstillitsvalgt Stig Ole Mikkelsen, 
Fagforbundet, HTV Delta, Bjørn Mikkelsen, ass.rådmann Christin Andersen, enhetsleder 
Bodil Mikkelsen, virksomhetsleder Britt Bendiksen og pers.kons. Aud Hamnvik Hanssen.

Møtte ikke: FO v/Ingunn Slotsvik og NSF v/Gunn A. Næss.

Innkalling til møtet 14.2 ble sendt den 4.2., samtidig med referatet fra møtet 4.2. 
Saka gjelder prosess omkring mulig konkurranseutsetting av omsorgstjenester i Nordreisa 
kommune.  Jfr HA §§ 3.1/1.4.2.
På møtet den 14.2. la Fagforbundet fram sin uttalelse til utkast til saksframstilling til politisk 
behandling.  

Partene ble enige om følgende:
 Det lages en endelig saksutredning til levekårsutvalget, som har møte 11.3.11.  
 Fagforbundet sin uttalelse legges ved i sin helhet.
 Til møtet 14.2. bringer tillitsvalgte skriftlig innspill til saka.  

Dette legges ved saksutredningen (levekårsutvalget 11.3.) samt at hovedelementer 
flettes inn i saksutredningen.

 Tillitsvalgte sine medlemmer til ad-hocutvalget: 
2 fra LOK: Steinar Olsen og
1 fra YS:

 3 medlemmer fra arbeidsgiver
 I tillegg vil utvalget innkalle andre etter behov.
 Avhengig av vedtaket i levekårsutvalget starter utvalget arbeidet umiddelbart,  

eventuelt jobbes det videre i henhold til annet vedtak.
Før endelig avgjørelse vil saka bli lagt fram for politisk behandling.

Storslett 18.2.11

Aud Hamnvik Hanssen, ref.

Sendes: FF v/Steinar Olsen
              FO v/Ingunn Slotsvik 
            NSF v/Gunn Næss

             Delta v/Bjørn Mikkelsen
Enhetsleder Bodil Mikkelsen
Virksomhetsleder Britt Bendiksen
Ass.rådm.Christin Andersen
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Mandag 14.02.11

FAGFORBUNDET

Hvis det skal konkurranseutsettes må det gjennomføres en anbudsrunde.

Når det gjelder vurderinger har Fagforbundet følgende kommentarer.

Trenges det private for å bygge opp kvalitet og stabilitet for brukere?

Har ikke kommunen denne kompetansen?

Hvordan skal private drive billigere en kommunen?

lnnspill vedrørende konkurranseutsetting av omsorgstjeneste i Nordreisa kommune.

Legger Nordreisa kommune for lite vekt på formalkompetanse,personlig

egnethet,samhandlingskompetanse og ydmykhet i forhold til brukernes behov?

Fagforbundet vil trekke inn noen momenter som vi mener er viktig å få klarlagt.

NuMML
SERV10EKONTORF

ClAdvihn.

Fagforbundet leser utkastet til saksfremstilling til politisk behandling som at Aleris BOl skal blir

tilbyder.

Hvem som blir tilbyder og hvordan de vil løse oppgaven kan vi ikke vite før driver er valgt.

Når kommunen ikke vet konsekvenser for brukere ved å privatisere,synes Fagforbundet at det er

merkelig at det foreslåes privatisering av tjenester.

De som eventuelt blir tilbydere skal ha en økonomisk gevinst. Hvordan skal de få dette til? Er det

ansattes lønn og pensjon som skal finansiere dette?

Det sies at private tilbydere ofte klarer å rekruttere å beholde stabilitet i sine tjenester fordi de har

anledning til å bruke flere attraktive virkemidler.

Arbeidslivet styres av arbeidsmiljøloven og avtaler. Turnus og andre virkemidler må ligge innenfor lov

og avtaleverk. Kommunen som tilsynsmyndighet har ansvar for at dette skjer.

Fagforbundet stiller dette spørsmålet da det i vurderingen nevnes som ett pluss i privat drift.

Hvor skal de private tilbydere ha sin virksomhet? Dette må avklares. Hvis private skal drive i samme

hus som kommunen driver vil det bli en vanskelig situasjon for arbeidstakerne.
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Når private drivere skal rekrutert arbeidstakere vil de gå etter de som oppfattes som best og stabile.

Kommunen vil da få større vanskeligheter en i dag med å skaffe seg disse, kommunen må rekrutere

av samme marked.

Hvordan blir situasjonen hvis private drivere skal trekkes inn i kommunens drift?

Da får de kommunale arbeidstakerne flere ting å forholde seg til.

De private med en vurdering som sier at de er bedre drivere en kommunen

Det innføres 3+3 turnus for halvparten av arbeidstakerne.

Andre halvdelen skal gå vanlig turnus.

Vil denne situasjonen skape en god arbeidssituasjon for kommumens ansatte?

Fagforbundet mener at ved å gjennomføre konkuranseutsetting vil kommunen få en dyrere tjeneste.

Kommunen kan drive like bra som private hvis kommunen er villig til å gjøre det samme i egen drift

som kommunen er villig til å betale private drivere for.

Fagforbundet vil at Nordreisa kommune satser på 3+3 turnusen på samme måte som Harstad.

Det er foretatt sluttevaluering av 3+3 turnus i Harstad, se utsendte dokumenter.

Det har hatt bare gode erfaringer så Fagforbundet vil oppfordre kommunen til å prøve 3+3 turnus før

vi går til de skritt å privatisere kommunale tjenester.

MVH

Steinar Olsen

HTV
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Nordreisa kommune
Servicetorget

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 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 www.nordreisa.kommune.no

Nordreisa kommunestyre

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/172-29 8847/2011 033 08.03.2011

Referater til møte i kommunestyret den 24. mars 2011

1. Hovedutskrift fra møter i formannskapet

Møtedato 10.02.2011
Sak:
PS 1/11 Målstyring som styringssystem 2011/605
PS 2/11 Redusert tilskudd fra UNN til drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester 2011/620
PS 3/11 Bruk av kommunal grunn eiendommen 1942/57/35 i Oksfjordhamn 2010/6113
PS 4/11 Søknad om kjøp av grunnareal 2010/3869
PS 5/11 Søknad om bruk av kjøkken på Sonjatun under NNM 2011 2011/257
PS 6/11 Søknad om kjøp av grunn av kommunal eiendom1942/47/137 2010/3869

Møtedato 3.3.2011
Sak:
PS 7/11 Forslag på planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2011/913
Tilleggssak: 
PS 8/11 Revidering – retningslinjer for utleie av kjøkkenet Sonjatun 2010/4257
PS 9/11 Søknad om bruk av kjøkkenet på Sonjatun – Havnnesfestivalen 2011 2010/4257

2. Hovedutskrift fra møter i driftsutvalget

Møtedato 18.1.2011
Sak:
PS 1/11 Referatsak
PS 2/11 Godkjenning av plan for flomsikring i Jernelva 2010/5642
PS 3/11 Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18 2010/3550
PS 4/11 Deling av eiendom 1942/67/3 2010/3253
PS 5/11 Deling av eiendom 1942/71/5 2010/2912
PS 6/11 Deling av eiendom 1942/58/1 2010/3006
PS 7/11 Deling av eiendom 1942/29/8 2010/3587
PS 8/11 Deling av eiendom 1942/81/3 2010/3960
PS 9/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/50 2010/2694
Tilleggssak:
PS 10/11 Dispensasjonssøknad omdisponering av areal gnr 1942/52/7 2011/231
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Møtedato 15.3.2011
Sak
PS 11/11 Referatsak
PS 12/11 Søknad om deling gnr 1942/22/14 2010/3910
PS 13/11 Søknad om deling gnr 1942/22/47 2010/1962
PS 14/11 Søknad om deling av gnr 1942/51/4 2010/2585
PS 15/11 Søknad om deling av gnr 1942/71/1 i Nordreisa 2010/4284
PS 16/11 Søknad om deling gnr 1942/83/1 i Nordreisa 2010/4938
PS 17/11 Søknad om deling gnr 1942/81/3 i Nordreisa 2010/3960
PS 18/11 Søknad om deling gnr 77, brn 20 2010/2344
PS 19/11 Ny behandling - søknad om deling gnr 1942/22/3 2009/9265
PS 20/11 Klagebehandling - søknad om deling gnr 1942/29/8 2010/3587
PS 21/11 Klagebehandling - deling av gnr 1942/71/5 2010/2912
PS 22/11 Revidering av Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 2011/831
PS 23/11 Nye vegnavn i Nordreisa 2010/771
PS 24/11 Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18 2010/3550
PS 25/11 Søknad om fritak fra tilkobling kommunalt vannverk – U.OFF - 2009/2127

3. Hovedutskrift fra møter i Levekårsutvalget

Møtedato 18.2.2011
Sak
PS 1/11 Referatsaker
PS 2/11 Tilstandsrapport for grunnskoler Nordreisa kommune - vår 2010 2011/530
PS 3/11 Strategisk barnehageplan for Nordreisa kommune 2009/5747
PS 4/11 Dekning av egenandel 2011/581
PS 5/11 Rullering av rus og psykiatriplan 2011-2015 2011/545

Møtedato 11.03.2011
PS 6/11 Referatsaker
PS 7/11 Nye behov spesialpedagogiske tiltak i skolene 2011/992
PS 8/11 Private tjenesteleverandører innenfor pleie og omsorg 2011/546
PS 9/11 Drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester 2011/620

Storslett 8.mars 2011 
Servicetorget v/Ellinor Evensen
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/620-8

Arkiv:                G99

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 15.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
4/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester

Vedlegg
1 Reduksjon i drift av desentraliserte spesialhelsetjenester
2 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2011
3 Oppdragsdokument 2011 Helse Nord RHF
4 Oppdragsdokument 2011 unn
5 Helsetjenester til syke eldre
6 Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester

Levekårsutvalgets innstilling:

 Nordreisa kommune ber om bistand fra fylkesmannen for å sluttføre avtalene med UNN om 
drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester.

 Pasientinntaket for rehabiliteringspasienter stenges i perioder tilsvarende 1,5 mill kr. I 
samme periode gjennomfører ikke områdegeriatrisk team sin kompetanseoverføring til 
kommunene. I disse periodene omdisponeres personellet 

 Vedtaket sendes til styret i UNN og Helse Nord for uttalelse før endelig vedtak i 
kommunestyret 24. mars 2011.

 For å kunne utvikle tjenestetilbudet i tråd med samhandlingsreformen ber Nordreisa 
kommune UNN om informasjon om effekten av de ulike tjenestene.

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 11.03.2011 
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Behandling:
Rådmannen fremmet forslag til endring i kulepunkt 2 i innstillingen.
 Pasientinntaket for rehabiliteringspasienter stenges i perioder tilsvarende 1,5 mill kr. I 

samme periode gjennomfører ikke områdegeriatrisk team sin kompetanseoverføring til 
kommunene. I disse periodene omdisponeres personellet.

Rådmannens innstilling med forslag til endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 Nordreisa kommune ber om bistand fra fylkesmannen for å sluttføre avtalene med UNN om 
drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester.

 Pasientinntaket for rehabiliteringspasienter stenges i perioder tilsvarende 1,5 mill kr. I 
samme periode gjennomfører ikke områdegeriatrisk team sin kompetanseoverføring til 
kommunene. I disse periodene omdisponeres personellet 

 Vedtaket sendes til styret i UNN og Helse Nord for uttalelse før endelig vedtak i 
kommunestyret 24. mars 2011.

 For å kunne utvikle tjenestetilbudet i tråd med samhandlingsreformen ber Nordreisa 
kommune UNN om informasjon om effekten av de ulike tjenestene.

Rådmannens innstilling

 Nordreisa kommune ber om bistand fra fylkesmannen for å sluttføre avtalene med UNN om 
drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester.

 Pasientinntaket for rehabiliteringspasienter stenges i perioder tilsvarende 1,5 mill kr, 
minimum 5 mnd. I samme periode gjennomfører ikke områdegeriatrisk team sin 
kompetanseoverføring til kommunene. I disse periodene omdisponeres personellet.

 Vedtaket sendes til styret i UNN og Helse Nord for uttalelse før endelig vedtak i 
kommunestyret 24. mars 2011.

 For å kunne utvikle tjenestetilbudet i tråd med samhandlingsreformen ber Nordreisa 
kommune UNN om informasjon om effekten av de ulike tjenestene.

Saksopplysninger
Avtalen vedrørende drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester omfatter Distriktsmedisinsk 
senter (DMS) Nord-Troms inkludert kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. 
Til sammen er det nesten 11 200 innbyggere i disse kommunene. Avstanden fra 
kommunesentrene til UNN er 320 km fra Kvænangen, 240 km fra Nordreisa, 250 km fra 
Skjervøy og 195 km fra Kåfjord. 

Nordreisa kommune hadde avtale med Troms Fylkeskommune om drift av desentraliserte 
spesialisthelsetjenester, denne avtalen er fra 2001 og utløp 31.12.2006. UNN HF overtok, som et 
resultat av helseforetaksreformen, det desentralisert spesialisthelsetjenestetilbud som Troms 

Side 63



Fylkeskommune hadde etablert i Nord-Troms. Den gamle avtalen er ikke erstattet av noen ny 
avtale. 

UNN har i sitt oppdragsdokument fra Helse Nord et økonomisk pålegg om å gå i balanse for 
2011. Nordreisa kommune har på samme måte et krav om å levere økonomiske resultat i 
balanse, ikke minst på grunn av at vi er ROBEK kommune og må gjennomføre forpliktende 
plan for nedbetaling av tidligere års underskudd. Fylkesmannen er svært opptatt at kommunen er 
i stand til å gjennomføre dette. Tilskuddet for årene 2007 og 2008 dekket ikke økte 
lønnskostnader og utvidelsene av de desentraliserte spesialisthelsetjenestene, som var en 
forutsetning i avtalen med Troms fylkeskommune. Tilskuddet fra UNN for 2009 og 2010 dekket 
de faktiske utgiftene, beløpet var ca 14 mill kr. Utgiftene for 2011 er på 14,3 mill kr, men 31. 
jan 2011 gav UNN sitt siste og endelige tilbud på 12,8 mill kr. 

Differansen mellom inntekter og utgifter er 1,5 mill. Nordreisa kommune har full forståelse for 
reduksjoner av tilskudd som er økonomisk begrunnet, og har vært positivt innstilt til å 
gjennomføre planlagte omstillinger. I utkastet til ny avtale mellom kommunen og UNN er det 
enighet om at slike endringer skal varsles 12 mnd i forveien. Dialogen og prosessen med UNN 
vedrørende den økonomiske kompensasjon har vært svært mangelfull da tilskuddet er blitt 
redusert uten at det er definert hvilke tjenester som skal reduseres. Kommunen er da nødt til å 
iverksette tiltak som gjør at driften av desentraliserte spesialisthelsetjenester ikke medfører et 
underskudd i kommunen på 1,5 mill kr. 

Formannskapet vedtok derfor at administrasjonen skulle gjennomføre en utredning om å 
redusere utgiftene på spesialisthelsetjenesten inkludert støttefunksjonene med 1,5 mill kr med 
virkning fra 2011. 

De desentraliserte spesialisthelsetjenestene består av:
 Sykestue
 Fødestue
 Områdegeratri og rehabilitering
 Poliklinisk hudbehandling
 Teleortopedi
 Røntgen

På sykestue er det 4 senger, 8 sykepleiere (6,4 årsverk) og 8 hjelpepleiere (4,4 årsverk). 
Sykestua er ikke spesifisert for diagnose, men tar imot pasienter for øyeblikkelig hjelp, 
observasjon før innleggelse, i stedet for og etter sykehusopphold. Personalet på sykestue har 
ansvaret for daglig oppfølging av 4 pasienter (sengeplasser) på sykestua og 6 
rehabiliteringspasienter (sengeplasser) innenfor rehabilitering. I 2010 ble det lagt inn 202 
pasienter på sykestuen og som hadde ei gjennomsnittlig liggetid på 5,4 dager. Av disse ble 43 
pasienter videresendt til UNN og 36 pasienter ble innlagt fra UNN.

Fødestua har totalt 5,3 jordmorstillinger, herav 2,3 interkommunale jordmorstillinger. Dette 
innebærer kommunejordmortjeneste med svangerskapsomsorg, spesialisthelsetjeneste med 
bistand ved fødsel og oppfølging i barseltiden, polikliniske konsultasjoner og følgetjeneste. 
Fødestua er jordmorstyrt og base for jordmortjenesten i Nord Troms. Vi ivaretar 
døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg. 
Sonjatunmodellen ivaretar en helhetlig svangerskaps-, fødsel- og barselomsorg i de fire Nord-
Troms kommunene. I 2010 var det 138 fødte i Nord-Troms, herav 27 fødsler på fødestua og 2 
fødsler i privatbil/helikopter. Antall polikliniske konsultasjoner var 136 i 2010. 
Hjelpepersonellet på sykestua har også oppfølging på barsel når jordmor har hjemmevakt og 
assisterer ved fødsel. 
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Områdegeriatri og rehabilitering har 6 senger. I tillegg til tverrfaglig team er det sykestuas 
sykepleietjeneste som har den daglige oppfølgingen av pasientene. Områdegeriatrisk team har 
utadrettet virksomhet i de fire Nord-Troms kommunene, med kommunebesøk og faste møter 
innen geriatri og demens. Omkring 50% av pasientene som er inne til rehabilitering er 
slagpasienter med afasi, med henvisning fra UNN og kommuneleger. Avdelingen tar imot 
pasienter fra alle kommuner i Troms og Finnmark med diagnosen afasi, der det i hovedsak er 
behov for tverrfaglig rehabilitering. Øvrige ansatte innenfor enheten er overlege, logoped, 
fysioterapeut, ergoterapeut, geriatrisk sykepleier og sekretær. I 2010 var det 1325 liggedøgn på 
de 6 sengene. 
Poliklinisk hudbehandling har 2 sykepleiere (1 årsverk). Det er en ambulerende hudspesialist 
tilknyttet tjenesten som er på Sonjatun en til to ganger pr måned og driver poliklinisk 
virksomhet derfra. Sykepleiere driver tjenesten de øvrige dagene. I 2010 var det 1224 
konsultasjoner på enheten.  
Røntgen er en tjeneste der radiografene ambulerer fra UNN fra mandag tom fredag, når 
radiografene i Nordreisa har de døgnkontinuerlig vakt. I 2010 var det 3465 undersøkelser og 
2138 pasienter. Nordreisa kommune har ikke arbeidsgiveransvar for radiografene.

Det er tilnyttet to sykepleiere til teleortopediprosjektet, til sammen en 20% stilling. Prosjektet er 
et doktorgradsprosjekt som skal være avsluttet i 2012. Studien vil gi svar på pasienttilfredshet, 
faglig kvalitet og forsvarlighet ved bruk av telemedisin.
Nordreisa kommune har ved flere anledninger bedt UNN om informasjon om hvilken 
økonomisk effekt DMS-Nord-Troms har, uten å ha fått svar. Den økonomiske effekten kan være 
lavere forbruk av liggedøgn på sykehus gjennom færre sykehusinnleggelser og færre 
utskrivningsklare pasienter. I tillegg har UNN inntekter gjennom DRG-poeng og reduserte 
reisekostnader. Dette er informasjon vi ønsker for å kunne få et bedre beslutningsgrunnlag for å 
kunne utvikle tjenestene til felles beste. 

Vurdering
I Helsedirektoratets nasjonale mål og prioriterte områder for 2011 forventer direktoratet at 
fylkesmannen skal bistå kommunene i å forberede samarbeidsavtaler med helseforetakene. 
Avtalen mellom UNN og Nordreisa kommune om drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester 
har tatt flere år uten at vi har kunnet sluttført avtalene. Nordreisa kommune har behov for denne 
bistanden da vi ser det som svært vanskelig å få forståelse for at pasienttilbudet ikke kan 
opprettholdes med 1,5 mill i mindre inntekter. 

Å redusere en eller flere tjenester midt inne i et budsjettår er svært vanskelig. Dersom tjenestene 
ikke hadde blitt effektivisert kontinuerlig, hadde det vært en mulighet å redusere utgiftene uten å 
redusere tjenestetilbudet. Nordreisa kommune har i en årrekke effektivisert tjenestene, og den 
eneste måten å redusere utgiftene på er å redusere tjenestene. Prosesser rundt 
stillingsreduksjoner vil normalt ta mellom 6-12 mnd, noe som også er nedfelt i utkast til 
overordnet avtale med UNN. Det er beklagelig at det ikke er tatt hensyn til dette i forbindelse 
med tilskuddets størrelse fra UNN for 2011.

Målsettingen er at alle skal ha et likeverdig tilbud til helse- og omsorgstjenester uavhengig av 
diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon. I 
vurderingen er denne målsettingen tatt hensyn til, i tillegg er følgende vurdert: 
 Vurderinger i forhold til styrende dokumenter og rapporter
 Vurderinger av de ulike tjenestene i forhold til pasientforløp og andre konsekvenser
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I Helsedirektoratets mål og prioriteringer for 2011 forutsettes det at kommunene planlegger sine 
helse- og sosialtjenester etter bestemmelsene om økonomiplan og årsbudsjett i kommuneloven. 
For å overholde dette må Nordreisa kommunen redusere utgiftene tilsvarende de reduserte 
inntekter fra UNN i 2011. Dersom Nordreisa kommune ikke gjennomfører reduksjoner vil den 
manglende inntekten medføre et underskudd og kommunen vil ha store utfordringer med å 
overholde forpliktende plan for nedbetaling av tidlige års underskudd, som er et særskilt pålegg 
til Nordreisa kommune fra Kommunal- og regionaldepartementet og kommuneloven.  

Som følge av Samhandlingsreformen har det oppstått flere spørsmål om det er 
spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten som har ansvaret for tjenester som ikke er 
klart definert i lovverket. Ansvaret for drift av sykestuene er et godt eksempel på dette. I 
oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet står det ”Omstillinger av 
tjenestetilbudet som berører kommunene skal ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å 
håndtere de nye oppgavene”. Faglig sett er Nordreisa kommune i stand til å overta drift av 
sykestua, men ikke økonomisk. 

Verken den nye nasjonale helse- og omsorgsplanen, eller de nye helselovene beskriver hvem 
som har ansvaret for sykestuene. Det har derimot en ekspertgruppe, nedsatt av departementet, 
som skulle gi råd om problemstillinger knyttet til behandling av syke eldre mennesker. 
Ekspertutvalget slår fast at det medisinske ansvaret for intermediære avdelinger 
(IMA/sykestuer) må ligge i helseforetakene og at finansiering av IMA må være robust og 
komme fra en og samme kilde som bør være helseforetaket. Gjennom forhandlingene av nye 
avtaler har vi opplevd at UNN har prøvd å få til det motsatte, både kommunal medfinansiering 
samt å definere at sykestuene skal være en del av kommunehelsetjenesten, noe vi mener at det 
ikke er. Samme synspunkt er synliggjort gjennom Nord-Troms regionråd sin høringsuttalelse til 
samhandlingsreformen. 

Det har allerede vært en landsomfattende debatt om kvalitet på fødestuer, fødeavdelinger og 
kvinneklinikker. Fødestue på Sonjatun har den kvalitet som kreves, bortsett fra at jordmødre i 
vakt ikke har en jordmor i bakvakt. Dette vil kun være et økonomisk spørsmål dersom 
kvalitetskravene blir innført for de forskjellige nivåene i fødselsomsorgen. Vi har et trygt 
fødetilbud i Nord-Troms, noe som også bekreftes av Helsedirektør Lars E Hanssen i desember 
2010 som mener at kvaliteten på fødestuene generelt sett er god. På fødestuene fungerer 
seleksjon av de fødende, noe som også vil redusere antall fødende på fødestua. 

Nordreisa kommune har ved flere anledninger spurt UNN HF om å få informasjon om de 
økonomiske og medisinske effektene med DMS og sykestuene i Nord-Troms. Så langt har vi 
ikke fått tilbakemelding på dette. Vi har derimot fått tilgang til rapporten ”Vertskommunenes 
forbruk av sykehustjenester”, som viser at kommunene i Nord-Troms har langt færre 
innleggelser og færre utskrivningsklare pasienter enn andre kommuner. Vi tror dette skyldes 
godt samarbeid mellom UNN og distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, sykestuene og 
kommunehelsetjenestene i Nord-Troms. Rapporten har tatt utgangspunkt i medisinsk 
øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter over 80 år. Sammenlignet med andre 
kommuner sparer Nord-Troms kommunene henholdsvis 90 mill på reduserte liggedøgn og 48 
mill på utskrivningsklare pasienter på UNN. Da har vi tatt utgangspunkt i tall fra rapporten og 
brukt kr 5500 som kostnad for hvert liggedøgn (tall fra HDIR). Hvordan det er for andre 
diagnoser og pasientgrupper vet vi ikke, da vi ikke har fått tilgang til informasjonen.   

Når en skal vurdere hvilke tjenester som kan reduseres må vi ta utgangspunkt i hvordan det er 
mulig å ivareta pasientene på en best mulig måte samtidig som utgiftene reduseres med 1,5 mill 
kr. I løpet av de siste årene har UNN redusert tilbudet innenfor røntgen, ambulansetjenesten og 
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senter for psykisk helse. Disse reduksjonene har ført til flere innleggelser på sykestua og 
kommunehelsetjenesten for øvrig. 

Reduksjoner innenfor teleortopedi ser vi på som svært skadelig overfor doktorgradsprosjektet 
som pågår og er derfor lite aktuelt. 

Innenfor hudbehandling er det også svært lite økonomisk å hente på reduksjon, samtidig som 
pasientene og Nord-Troms samfunnet er lite tjent med å få gjennomført behandlingen i Tromsø. 
Avtale med hudspesialist, svært kort behandlingstid, stor reisebelastning og lange fravær fra 
skole og jobb tilsier at denne tjenesten heller ikke bør berøres. 

Sykestuesengene brukes i dag til observasjon, behandling før, i stedet for og etter 
sykehusinnleggelse. Inntaket på sykestua besluttes av kommunelege på bakgrunn av pasientenes 
behov samt pasienter fra UNN som har behov for fortsettelse av medisinsk behandling og 
rehabilitering. Å redusere tjenesten innenfor sykestua kan også medføre at kommunen vil få 
flere utskrivningsklare pasienter som vi ikke kan ta imot. Å redusere tilbudet på sykestua vil 
først og fremst gå ut over pasientene, men også kommunene. Konsekvensene ved en reduksjon 
av tilbudet på sykestua er: 
 Ved å redusere tilbudet vil det bli langt flere innleggelser på UNN og pasienter kan ikke 

skrives ut til sykestua for videre behandling. 
 Mange flere pasienter må transporteres til UNN, med eller uten ledsager, avhengig av 

helsetilstand. Pasientene vil som hovedsak måtte benytte ambulanse, som allerede er en 
begrenset ressurs. Dette vil igjen gå ut over akuttberedskapen i Nord-Troms, da 
ambulansene i enda større grad vil være opptatt med pasienttransport. Dersom det er 
hastesaker eller stengte veier kan helikopter eller flytransport være aktuelt. De pasientene 
som ikke trenger ambulanse vil måtte bruke taxi eller buss, med de ulempene det medfører.

 Ved sammensatte diagnoser kan reduksjon av sykestuetilbudet medføre at pasientene må 
henvises til flere spesialister, som kan medføre flere pasientreiser

Å redusere tjenesten innenfor fødestua vil på kort sikt gå ut over pasientene, på lang sikt vil det 
gå ut over fødselsomsorgen, kommunene og UNN. Konsekvensene for pasientene ved å 
redusere tilbudet på fødestua er: 
 Det vil ikke være mulig å gi et helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barseltilbud i Nord-

Troms.
 Det vil bli lengre avstand til fødetilbud. I tillegg til lang reisevei har man store utfordringer 

knyttet opp mot værforhold der man vil kunne oppleve at man ikke får rask luftbåren 
transport til sykehus dersom dette skulle være behov. Det vil heller ikke være jordmødre 
som kan bistå dersom man får en styrtfødsel/raskt fødselsforløp. Dette skaper utrygghet for 
en hel befolkning som har lang vei til sykehus. 

 Jordmødrene på fødestuen har også en viktig rolle innfor poliklinisk virksomhet, der de tar i 
mot kvinner hele døgnet med spørsmål om f.eks. vannavgang, lite liv, leie, blødning, 
begynnende fødsel. I 2009 hadde fødestua 126 slike konsultasjoner og i 2010 var tallet 136. 
Dette er kvinner som i stor grad med den nye ordningen må reise til Tromsø for 
undersøkelser der.

 Følgetjenesten er fra 1.1.2010 spesialisthelsetjenesten sitt ansvar. Kvinner med en reise vei 
på mer enn 1,5 time har krav på å bli vurdert av jordmor eller lege før transport og ha 
kvalifisert ledsager med seg inn til sykehus dersom behov. I dag ivaretar Sonjatun fødestue 
ledsager funksjon inn til sykehuset. Dette ansvaret blir vanskeligere for UNN å opprettholde 
da det vil være færre jordmødre å bruke i ledsagertjenesten. 

 Det å reise inn til Tromsø i forkant av fødsel og vente kan bli virkelighet for dagens kvinner 
og deres familier. Når man da tenker at det er like normalt å føde 2 uker før som 2 uker etter 
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termindato, er det en hel måned kvinnen kan måtte være bort fra hjemmet. Dette er en 
situasjon som de færreste ønsker å være med på.

 Rekruttering av jordmødre til Nord-Troms vil på sikt bli en utfordring. Stortingsmelding nr. 
12 slår fast: ”En todelt jordmortjeneste der jordmødre i kommunene driver 
svangerskapsomsorg og jordmødre i spesialisthelsetjenesten bistår ved fødsler, utnytter ikke 
jordmødrenes spesialkompetanse på hele svangerskaps-, fødsels – og barselforløpet. Ved å 
redusere tilbudet på fødestua vil det være vanskelig å opprettholde fagmiljøet og 
vanskeligere å kun rekruttere jordmødre som skal ivareta svangerskapsomsorgen. Når 
jordmødrene forsvinner fra fødestuen vil akuttberedskapen for de gravide og fødende i 
regionen forsvinne. Det vil ikke være jordmødre som kan undersøke/vurdere kvinnen før 
videre transport, eller følge med den fødende til UNN Tromsø.

 En annen konsekvens av at jordmødrene forsvinner fra Sonjatun fødestue er at den enkelte 
Nord Troms kommune sannsynligvis må opprette egne stilling for 
kommunejordmortjenesten

Områdegeriatrisk team har bidratt med å øke kompetansen innen geriatri i Nord-Troms. 
Tverrfaglig rehabilitering har blitt gitt til pasienter primært fra Nord-Troms, samt afasipasienter 
fra både Troms og Finnmark. Å redusere tjenesten innenfor områdegeriatri og rehabilitering vil 
ha følgende konsekvenser: 
 flere pasientene må rehabiliteres andre steder 
 områdegeriatrisk team må redusere kompetanseoverføringen til nabokommunene 
 reduserte muligheter til å ta imot studenter i praksis for logopeder, fysioterapeuter og 

ergoterapeuter
 reduksjon av tilbudet kan føre til en utvanning av fagmiljøet, da det er sannsynlig at 

personene som innehar fagstillingene vil søke andre utfordringer 
 Større belastning på kommunehelsetjenestene i Troms og Finnmark, da manglende og/eller 

sen rehabilitering ofte fører til større pleiebehov i bostedskommunene

For pasientene i Nordreisa vil det ha størst negativ konsekvens å redusere sykestuetilbudet. 
Reduksjon av fødestuetilbudet vil først og fremst ramme gravide og fødende, på lengre sikt 
kommunene og UNN. Områdegeriatri og rehabilitering er et definert ansvar 
spesialisthelsetjenestene og i perioder med stenging ved Sonjatun må disse pasientene få et 
tilsvarende tilbud fra UNN. Reduksjon av områdegeriatri og rehabilitering vil ikke ramme 
pasientene og kommunene i like stor grad. Etter en helhetlig vurdering anbefaler 
administrasjonen at reduksjonen bør tas innenfor områdegeriatri og rehabilitering, da dette 
rammer pasientene og kommunene i Nord-Troms minst. 

For å opprettholde tjenesten på lengre sikt bør ikke områdegeriatri og rehabiliteringstjenesten 
legges ned, da det kan medføre at fagmiljøet og kompetansen forsvinner. Likevel må tjenesten 
reduseres slik at man oppnår besparelse på 1,5 mill kr. For at tilbudet skal være forutsigbart og 
at arbeidstakerne skal ha relativt stabile arbeidsforhold bør reduksjonen av pasientinntaket skje 
over lengre perioder. Dette er mulig da fagpersonene og hjelpepersonellet kan inngå i andre 
stillinger en del av året. Innenfor helse og omsorgssektoren er behovet for vikarer og 
ekstrahjelper størst i sommerperioden og ved årsskiftet. Det er også nødvendig å redusere 
inntaket av rehabiliteringspasienter samt redusere veiledning og kurs til områdegeriatrisk team, 
da det er de samme fagpersonene som gjør begge disse oppgavene.

En foreløpig beregning viser at en stenging av pasientinntaket av rehabiliteringspasienter på 
minimum 5 mnd samt ingen reisevirksomhet på områdegeriatrisk team totalt sett vil utgjøre ca 
1,5 mill. I denne beregningen er det tatt med omplassering av tverrfaglig team, sykepleiere og 
hjelpepleiere. I samme periode vil det også være mindre behov for støttetjenester.    
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Gjennom uenigheten om økonomisk kompensasjon for drift av de desentraliserte 
spesialisthelsetjenestene er Nordreisa kommune nødt til å redusere på tjenester vi ikke har 
ansvar for. Administrasjonen er av den oppfatning at UNN og helse Nord som er ansvarlig for 
tjenesten bør komme med uttalelser om forslaget før kommunestyret vedtar tiltakene. Samtidig 
ber vi om å få informasjon om den totale effekten DMS Nord-Troms har, for å kunne utvikle 
tjenestetilbudet til felles beste for befolkningen, kommunene og UNN.   
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Områdegeriatrisk tjeneste / rehabiliteringsteam, Sonjatun (OGT)

Gunn A.  Næss,  HTV Norsk sykepleierforbund
Stig Andrè Haug, HTV Norsk fysioterapeutforbund
Torbjørg Isaksen, HTV Norsk ergoterapeutforbund.

Nordreisa Levekårsutvalg.

Reduksjon i drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester.

Sonj atun, 08.03.11

I forbindelse med Rådmannens saksfremlegg til Nordreisa Levekårsutvalgs møte den
10.03.11 vil vi som hovedtillitsvalgte for den berørte tjenesten utdype konsekvensene ved
reduksjon av tilbudet innen områdegeriatri og rehabilitering i Nord Troms.
Vi ønsker at politikerne skal ha et best mulig grunnlag for å fatte vedtak i denne saken.

Geriatrisk avd. UNN har vært gjennom en omstillingsprosess der antallet
rehabiliteringssenger er redusert fra 13-14 til 7 senger pr dags dato. En stor del av vårt
pasientgrunnlag søkes fra denne avdelingen. Reduksjonen i antall senger ved UNN har
medført at rehabiliteringsavd. ved Sonjatun mottar flere søknader på rehabilitering derfra.
Pasientene søkes ofte til oss mens de ennå er i en tidligere fase av sykdommen og dermed
dårligere enn de var tidligere. De dårligste pasientene trenger derfor lengre rehabilitering
før de kan skrives ut til hjemkommunen. En reduksjon i rehabiliteringstilbudet ved vår
avd. vil for kommunene føre til at de får større pågang på sykestuesenger, omsorgboliger,
sykehjem og økt behov hjemmesykepleie. UNN tar ikke hensyn til hva kommunene har å
stille opp med, de skriver ut pasientene når de mener de er ferdigbehandlet. Vi vet at
pasientene i denne overgangen er sårbar i sitt sykdomsforløp samtidig som reduksjonen i
tilbudet foreslås tatt i perioder Nordreisa kommune har lavdrift.

Uansett tid på året reduksjonen gjennomføres betyr det at pasientene fra Nord Troms
kommunene IKKE får rehabiltering etter sykdom og skade. Manglende rehabilitering
øker hjelpebehovet hos pasientene, som igjen medfører økte utgifter for kommunene.
For de som blir syke ved inngangen til en periode med redusert drift kan utfallet få store
konsekvenser for fremtidig funksjonsnivå. Vi mener det er urealistisk å tro at UNN stiller
opp med et tilbud til vår pasientgruppe når vår avd har stengte perioder. Vi vet også at for
å søkes til andre rehabiliteringsinstitusjoner i fylket så kreves det at pasientene er
selvhjulpne i egenomsorg og det er et fåtall av våre pasienter.

I st.melding 47, også kalt samhandlingsreformen ønskes det et "sømløst" pasientforløp
fra spesialisthelsetjeresten til kommunene. Slik vår rehabiliteringsavd. fungerer i dag er
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vi et helt nødvendig bindeledd i dette forløpet for pasientene i Nord Troms /Finnmark
Vår avdeling er samhandlingsreformen i praksis.

Vår avdeling har en stabil pasientsøknad. På rehabiliteringsavd har antall liggedøgn økt
med 114 fra 2009 til 2010. Vi håper Nordreisa Levekårsutvalg ser hvilke konsekvenser
det gir for befolkningen i Nord Troms dersom områdegeriatrisk tjeneste reduseres og på
sikt kanskje forvitres helt. Vi har forståelse for at kommunene ikke kan drive spesialiserte
helsetjenester uten å få tilført nødvendige midler, men vi som arbeidstakere og
tillitsvalgte forventer et sterkt politisk engasjement og press mot HelseNord og UNN i
denne saken. Som folkevalgte er det på sin plass at dere engasjerer politikerne i
nabokommunene og fylkes-/stortingsdelegater. Det er helt nødvendig for at dette tilbudet
skal leve videre og det er noe befolkningen i Nord Troms trenger.

Stig Andrè Haug Gunn A.  Næss

k f\fd2)5°3

Torbjørg Isaksen

«bpF-ti-k-Adin inislra-ssouen- i NciffliWa kma-mune-v/ Rkbannen

Side 71



IS-1/2011 Rundskriv

NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE
OMRÅDER FOR 2011

Rundskriv til
kommunene, fylkeskommunene

de regionale helseforetak og fylkesmennene

Foreløpig versjon
for Stortingets budsjettvedtak for 2011

Helsedirektoratet

Side 72



NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER 2011

Rundskriv fra Helsedirektoratet til kommunene, fylkesmennene, regionale helseforetak og
fylkeskommunene.

1. INNLEDNING 3
2. HOVEDBUDSKAP 3
2.1 NASJONALE MÅL FOR HELSE OG OMSORGSTILBUDET 3
2.2 HELSEDIREKTORATETS PRIORITERINGER FOR 2011 4

3. PRIORITERTE OMRÅDER FOR MOTTAKERNE AV RUNDSKRIVET 4

3.1 KOMMUNENE 4
3.1.1 Implementering av nye helselover  5
3.1.2 Samhandlingstiltak og samarbeidsavtaler  5
3.1.3 Styrking av det helsefremmende og forebyggende arbeidet  6
3.1.4 Omsorgsplan 2015  7
3.1.5 Rus- og psykisk helsearbeid  7
3.1.6 System for helhetlige og koordinerte tjenester  8
3.1.7 Internkontroll og kvalitet  9
3.1.8 E-helse  10

3.2 FYLKES KOMMUNENE 10
3.2.1 Implementering av ny folkehelselov  10
3.2.2 Folkehelsearbeid  11
3.2.3 Tannhelsetjenester  11
3.2.4 System for helhetlige og koordinerte tjenester  12

3.3 REGIONALE HELSEFORETAK 12
3.3.1 Implementering av nye helselover  12
3.3.2 Samhandlingstiltak og samarbeidsavtaler  13
3.3.3 Rus og psykisk helse  14
3.3.4 Kvalitet og pasientsikkerhet  14
3.3.5 Prioriteringsveiledere  15
3.3.6 Nasjonale strategier og handlingsplaner  15
3.3.7 E-helse  16

3.4 FYLKESMENNENE  17
3.4.1 Implementering av nye helselover  17
3.4.2 Regionale samarbeid mellom kommuner og regionalt helseforetak/helseforetakene  18
3.4.3 Interkommunalt samarbeid 18
3.4.4 Styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeid  19
3.4.5 Omsorgsplan 2015 19
3.4.6 Rus- og psykisk helsearbeid 20
3.4.7 Systemer for helhetlige og koordinerte tjenester 20
3.4.8 Internkontroll og kvalitet  21

Foreløpig versjon 01.12.2010 2

Side 73



1. Innledning

IS-1 er Helsedirektoratets årlige skriv til kommunene, fylkesmannen, regionale
helseforetak og fylkeskommunene. Rundskrivet skal videreformidle Regjeringens
hovedprioriteringer og direktoratets føringer på helse- og omsorgsområdet.

Utgangspunktet er satsninger i Prop. 1 S, departementets tildelingsbrev til direktoratet
og direktoratets strategiske plan for 2011-2014.

Årets rundskriv angir de viktigste nasjonale mål og prioriteringer for 2011.
Rundskrivet gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktiviteter som mottakerne av
dette dokumentet har ansvaret for.

Kommunene og fylkeskommunene styrer og utvikler primærhelsetjenesten og
tannhelsetjenesten som ansvarlige eiere innenfor de lover og forskrifter som til
enhver tid gjelder. Helseforetakene omfattes i tillegg av statens eierstyring av
spesialisthelsetjenesten. Det er en forventning fra nasjonale myndigheter om at
tjenesten skal være likeverdig i alle kommuner og foretak. Signalene om utviklingen
av norsk helsetjeneste i dette rundskrivet er en formidling av regjeringens politikk og
skal bidra til en helhetlig helsetjeneste i landet.

2. Hovedbudskap

2.1 Nasjonale mål for helse og omsorgstilbudet

• Alle skal ha et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester uavhengig av
diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes
livssituasjon

• Helse- og omsorgstjenesten skal være et helhetlig og sammenhengende
tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte
bruker

• Den kommunale omsorgstjenesten skal utvikles videre slik at den gir pasienter
og brukerne gode muligheter for livskvalitet og mestring

• Tjenester til mennesker med demenslidelser skal bygges ut
• Forebyggende og helsefremmende innsats skal være med på å fremme helse

og å hindre at sykdom oppstår og utvikler seg, og at de med kroniske
sykdommer kan leve best mulig med sin sykdom eller funksjonstap

• Folkehelsearbeidet skal bidra til flere leveår med god helse for den enkelte, og
redusere sosial helseforskjeller i befolkningen.

• Psykisk helse skal fortsatt prioriteres. Det skal særlig legges vekt på psykisk
helse for barn og unge.

• Forebygging og tidlig innsats skal hindre at rusmiddelproblemer oppstår.
• Oppfølging av rusmiddelavhengige i kommunene, i tannhelsetjenesten, i

fengslene og i spesialisthelsetjenesten skal samordnes

Foreløpig versjon 01.12.2010 3
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2.2 Helsedirektoratets prioriteringer for 2011

Helse- og omsorgsdepartementet har i sitt foreløpige tildelingsbrev til
Helsedirektoratet angitt prioriterte saksområder for 2011. Sammen med øvrige
prioriteringer fra Helsedirektoratet, vil følgende områder være aktuelle for mottakerne
av dette rundskrivet:

• Bidra til gjennomføring av nasjonal helse- og omsorgsplan
• Samhandlingsreformen
• Omsorgsplan 2015
• Opptrappingsplan for rusfeltet
• Understøtte utvikling og omstillingsprosessene i de psykiske helsetjenestene i

tråd med nasjonale føringer
• Oppgaver knyttet til spesialistgodkjenning
• Oppfølgning av St.meld. nr. 12 (2008 — 2009) En gledelig begivenhet
• Tannhelse
• Nødnettprosjektet

3. Prioriterte områder for mottakerne av rundskrivet

Samhandlingsreformen
Det er et overordnet mål for 2011 at alle aktører forbereder og legger til rette for
gjennomføring av samhandlingsreformen fra 1.1.2012.

Andre overgripende aktiviteter
• Ny refusjonsordning for helsehjelp i andre EØS-land.

Ordningen er hjemlet i ny § 5 -24a I folketrygdloven, og det tas sikte på at
ordningen trer i kraft fra 1.1.2011. Dette vil berøre kommuner, fylkeskommuner
og regionale helseforetak ved at de skal dekke refusjonsutgiftene for helsehjelp
i andre EØS-land som tilsvarer de tjenestetypene som disse instansene har
sørge-for-ansvar for i Norge.

• Helsedirektoratet vil gjennomføre prosjekt for etablering av nasjonal
legemiddelberedskapsstrategi og plan. Dette vil kreve bred involvering av alle
ledd i helsetjenesten.

3.1 Kommunene

Kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven angir kommunenes ansvar på
henholdsvis helse- og omsorgstjenestene. I høringsnotat om lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester har Helse- og omsorgsdepartementet redegjort for dette
lovverket.

Det forutsettes at kommunene planlegger sine helse- og sosialtjenester etter
kommuneplanbestemmelsene i plan- og bygningsloven og etter bestemmelsene om
økonomiplan og årsbudsjett i kommuneloven.

Foreløpig versjon 01.12.2010 4

Side 75



3.1.1 Implementering av nye helselover

Bakgrunnen

Helse- og omsorgsdepartementet skal i 2011 fremme to proposisjoner til Stortinget
om henholdsvis folkehelselov og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det
legges opp til harmonisert og sammenslått lovverk for sosial- og helsetjenesten som
blant annet skal sette fokus på økt samhandling, kommunenes overordnede ansvar
og krav til pasientsikkerhet og kvalitet.

Kommunene skal styrke innsatsen for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse
og motvirker sosiale helseforskjeller. Kommunene skal legge til rette for et målrettet,
samordnet og systematisk folkehelsearbeid basert på lokale helseutfordringer.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet ber om:
• At kommunene sørger for nødvendig informasjon og opplæring til politikere,

administrasjon og ansatte om ny folkehelselov og ny lov om kommunale helse-
og omsorgstjenester når disse er vedtatt av Stortinget.

• At kommunene vurderer å starte et arbeid med å utarbeide oversikt over
befolkningens helsetilstand i kommunen, faktorer som kan virke inn på denne
og trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller
helsemessige problemer, herunder sosiale helseforskjeller.

• Oppfølging av nasjonale forventninger til planleggingen etter plan- og
bygningsloven (p1b1), herunder drøfting av kommunens helseutfordringer i
arbeidet med kommunal planstrategi, jf. plbl § 10-1.

• At folkehelse fremmes innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er
tillagt, og at kommunen medvirker til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av
andre myndigheter, frivillige organisasjoner og virksomheter.

• Iverksetting av nødvendige, kunnskapsbaserte tiltak for å møte kommunens
helseutfordringer. Slike tiltak kan eventuelt skje i samarbeid med eller i samråd
med andre aktører, herunder andre myndigheter, frivillige organisasjoner og
virksomheter.

• At kommunene vurderer forberedelse av frisklivstilbud og lokalmedisinske
sentre, samt tiltak for å styrke medarbeidernes kompetanse.

3.1.2 Samhandlingstiltak og samarbeidsavtaler

Bakgrunnen

Samhandlingsreformen skal bidra til mer helhetlige og individuelt tilpassede tjenester
til pasienter og brukere. Når sykdom rammer, skal folk oppleve at de får tilbud om
behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren.
Samhandlingstiltak/samarbeidsavtaler vil være viktig for at blant annet pasienter og
brukere med kroniske tilstander eller nedsatt funksjonsevne, og pasienter/brukere
med behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få helhetlige tjenester og at
innsatsen bør settes inn tidligere for å fremme helse og forebygge sykdom og
redusere behovet for spesialisthelsetjenester. Kommunen bør vurdere om avtalene
kan omfatte re-/habiliteringsområdet der utfordringene er store. Samarbeidsavtalene
bør også omfatte elektronisk samhandling, rekruttering og kompetanseheving samt
forskning og utvikling.
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Aktiviteter /satsningsområder i 2011

• Helsedirektoratet forventer at koordinerende enheter for habilitering og
rehabilitering blir synlige og lett tilgjengelige for brukere og andre
samarbeidende etater.

• Helsedirektoratet forventer samarbeid mellom kommuner, mellom kommunene
og spesialisthelsetjenesten og med høgskole- og universitetssektoren om
videreutvikling av tjenestetilbudet.

• I forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås en lovpålagt plikt om
avtaler mellom kommuner og helseforetak, avtalene skal også innbefatte
samarbeid om kompetanseutvikling. Kommunene bør forberede
samarbeidsavtalene i samarbeid med helseforetak og utdanningssektoren.

• Helsedirektoratet forventer at kommunene i samarbeid med de regionale
helseforetakene utarbeider rutiner og prosedyrer for bruk av nødnett.

3.1.3 Styrking av det helsefremmende og forebyggende arbeidet

Bakgrunnen

Et viktig budskap i Samhandlingsreformen er at de forebyggende helsetjenestene i
kommunene skal styrkes. Gjennom statsbudsjettet for 201 0 ble de frie inntektene økt
med 230 mill. kroner begrunnet med en styrking av det forebyggende helsearbeidet i
kommunene. Midlene foreslåes videreført i 2011 i kommunens inntektsramme.

Aktiviteter /satsningsområder 12011

Helsedirektoratet ber om:
• Styrking av samhandlingen mellom ulike nivåer og tjenester.
• At kommunene sørger for en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste

inkludert helsestasjon for ungdom som oppfyller lov og forskrift og følger
anbefalt program. Helsestasjonen må være tilgjengelig for målgruppen gravide,
barn og unge 0-20 år og deres foreldre slik at både høy vaksinasjonsdekning og
dekningsgrad på helsekonsultasjoner blir ivaretatt. For at skolehelsetjenesten i
grunn- og videregående skole skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud til
barn og unge, anbefales det lokalisering på skolene med regelmessige
åpningstider.

• At kommune sørger for at foreldrene får tilbud om hjemmebesøk etter fødsel i
tråd med forskrift.

• Styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet innen psykiske
helse og rus, herunder arbeidet med tidlig intervensjon.

• At kommunene vurderer å etablere og utvikle frisklivstilbud. Kommunale
frisklivstilbud skal tilby individuell endringsfokusert veiledning og gruppetilbud
innenfor levevaneområder som fysisk aktivitet, kosthold, alkohol og røykeslutt.

• Styrking av tilbudet til mennesker utsatt for vold / traumer.
• Prioritering av fall- og ulykkesforebyggende tiltak rettet mot eldre slik at

bruddskader og sykehusinnleggelser reduseres.
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Rapportering for 2011

Kommunen må spesielt påse at KOSTRA-rapportering på hjemmebesøk er i tråd
med intensjonen.

3.1.4 Omsorgsplan 2015

Bakg runnen

I Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006); "Mestring, muligheter og mening" beskrives
langsiktige strategier for å møte framtidens omsorgsutfordringer.
Omsorgsutfordringene berører mange samfunnssektorer og helse- og
omsorgstjenestenes samspill med både spesialisthelsetjeneste og sivilsamfunn.
Helsedirektoratet forventer at dette området er et sentralt tema i det lokale
kommuneplan- og økonomiplanarbeidet. I begynnelsen av 2011 vil Nevroplan 2015
bli lansert som en delplan under Omsorgsplan 2015. I Omsorgsplan 2015
konkretiseres strategiene i ulike tiltak. Den løfter fram fire hovedsaker:

• 12 000 omsorgsplasser
• 12 000 nye årsverk
• Kompetanseløftet 2015
• Demensplan 2015

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet ber om:
• At kommunene følger opp forskrift om en verdig eldreomsorg og setter i verk

nødvendige tiltak for å oppfylle forskriftens formål
• At kommunene i samarbeid med fylkesmannen lager egne planer for

rekruttering og opplæring i helse- og omsorgssektoren. Det forventes at behovet
for helsefagarbeidere gis høy oppmerksomhet i planene, og at kommunene
legger til rette for tilstrekkelig inntak av lærlinger i helsearbeiderfaget.

• Kontinuitet i arbeidet med Kompetanseløftet 2015. Aktiviteter og
satsingsområder i 2011 er i hovedsak de samme som tidligere.

• At kommunene har fokus på tiltak og målsettinger i Omsorgsplan 2015. Dette
omfatter blant annet legetjenester i sykehjem, fagutvikling, tjenesteutvikling og
kompetansetiltak innenfor aktuelle fagområder.

• At kommunene merker seg endringene i fylkesmennenes rolle i forhold til
investeringstilskudd til sykehjem og heldøgns omsorgsplasser, samt at
fordelingen av tilsagnsrammer på Husbankregioner og fylker oppheves.

Rapportering for 2011

Krav til rapportering av resultater og plantall for Kompetanseløftet 2015 blir formulert i
eget brev til landets kommuner. Fra 2011 legges det opp til å inkludere opplæring i
Demensomsorgens ABC i rapporteringen.

3.1.5 Rus- og psykisk helsearbeid

Bakgrunnen

Psykisk helse og rus er høyt prioriterte områder. Det er fortsatt store utfordringer på
begge disse feltene. Kapasiteten innefor psykisk helse er økt, mens kapasiteten i det
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kommunale rusarbeidet fortsatt er under oppbygging gjennom opptrappingsplanen for
rusfeltet.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet ber om:
• At kommunen opprettholder og styrker kapasitet innen rus- og psykisk

helsearbeid ut fra lokale forhold .
• Tydeliggjøring og synliggjøring av det psykiske helse- og rusarbeidet. Bedre

tilgjengelighet skal vektlegges.
• Styrket samhandling internt i kommunen, med spesialisthelsetjenesten, frivillig

sektor og andre aktører for å gi helhetlige tjenester.
• Styrket brukermedvirkning og pårørendearbeid.
• At verdigrunnlaget for rus- og psykisk helsearbeid preger kultur og holdninger i

tjenestene.
• Styrking av tilbudet til eldre med psykiske problemer og/eller rusrelaterte

problemer.
• Tilrettelegging av gode tilbud til personer med langvarige og sammensatte

lidelser.
• At innsatsen ses i sammenheng med folkehelse- og forebyggingsarbeidet,

barnevernsarbeid, helse- og omsorgstjenestene for øvrig og relevante områder i
NAV, herunder kvalifiseringsprogrammet og boligsosialt arbeid.

• Styrking av arbeidet med individuell plan.

Særli for s kisk helse
• Styrking av tilbudet til barn og unge ved blant annet å sørge for tilgjengelige

lavterskeltilbud.
• Styrking av tilbudet til personer med angst og depresjoner ved blant annet å

tilby kurs i mestring.

Særli for rusfeltet
• Videreføring og styrking av tiltak som understøtter hovedmålene i

opptrappingsplanen for rusfeltet.

Rapportering for 2011

Oppnådde resultater innen psykisk helse rapporteres i direktoratets rundskriv IS-24 i
tråd med vanlig praksis. Oppnådde resultater på rusområdet rapporteres på
direktoratets nye rundskriv IS-8/2010 som forventes ferdigstilt innen første kvartal i
2011.

3.1.6 System for helhetlige og koordinerte tjenester

Bakg runnen

Samhandlingsreformen handler om å knytte helsetjenesten sammen over
sektorgrensene, både kommunalt og innen spesialisthelsetjenesten og bidra til at
helsetjenesten fremstår som helhetlig og koordinert gjennom hele pasientforløpet.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet ber om:
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• At kommunen legger til rette for helhetlige og koordinerte helse- og
omsorgstjenester.

• At kommunene har oversikt over endringer i befolkningssammensetningen som
følge av migrasjon og de ulike behovene som kan oppstå for språklig og
kulturelle tilrettelegging av tjenestene. Økt fleksibilitet og individuell tilpasning er
nødvendig for å yte likeverdige tjenester.

• At koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering skal være synlig og lett
tilgjengelig for brukere og andre samarbeidende etater og ivareta oppgaver i
samsvar med gjeldende regelverk og føringer.

• At kommunene har et system for at ordningen med individuell plan fungerer.
• At kommunene tydelig planlegger fastlegetjenestene i en helhetlig helse- og

omsorgstjeneste.
• At helse- og omsorgspersonellet bestiller tolk når språklige barrierer kan hindre

pasienten i å gi informert samtykke, og å få adekvat diagnostisering, behandling
og omsorg.

• At samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester skal imøtekommes
og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når
beslutninger tas.

• At kommunene samarbeider med tannhelsetjenesten for å sikre at eldre,
langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie får den tannhelsehjelpen
de har rett til.

• At kommunene innen aktuelle utbyggingsområder følger opp utbyggingen av
nødnett, herunder opplæring av leger i vakt.

3.1.7 Internkontroll og kvalitet

Bakgrunnen

Arbeid med internkontroll og kvalitet er et prioritert område jf. Kvalitetsavtalen mellom
Regjeringen og KS, Nasjonal strategi for kvalitetsarbeid i sosial- og helsetjenesten
(veileder IS 1162) og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
Helsetilsynene og undersøkelser påpeker at lokalt kvalitets- og forbedringsarbeid i
kommunene kan bli bedre. Eksempelvis har 5 % av allmennlegene systematisk
kvalitetsarbeid innarbeidet i praksis.

Aktiviteter /satsningsområder  i  2011

Helsedirektoratet ber om:
• At kommunene styrker lokalt kvalitets- og forbedringsarbeid i helse- og

omsorgstjenesten. Helsedirektoratet anbefaler kommunene å benytte
kvalitetsindikatorer/IPLOS i planlegging og utforming av tjenestetilbudet.

• At kommunene bør vurdere å etablere kvalitetsutvalg etter mønster fra
spesialisthelsetjenesten (jf. spesialisthelsetjenestelovens § 3-4).

• At kommunene implementerer veiledere/nasjonale faglige retningslinjer innenfor
det somatiske og psykisk helseområdet.

• At kommunene i 2011 vil sikre gode kvalitetssystem ved tilsetting av
helsepersonell, jf Helsedirektoratets veileder for tilsetting av helsepersonell,
"Gode rutiner — gode tilsettinger".

• At kommunene gjør seg kjent med Nasjonal pasientsikkerhetskampanje 2011 —
2014 (www.pavakt.no). Det er ønskelig at kommunene deltar i kampanjen
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Rapportering for 2011

Direktoratet ønsker en redegjørelse til Fylkesmannen om det pr. 31.12.2011 er
etablert kvalitetsutvalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

3.1.8 E-helse

Bakgrunnen

Det er viktig at alle som behandler helse-, og personopplysninger sørger for
tilfredsstillende informasjonssikkerhet i henhold til lovverket. Norm for
informasjonssikkerhet skal være et hjelpemiddel i den enkelte virksomhets arbeid
med informasjonssikkerhet og er en forutsetning for forsvarlig kommunikasjon mellom
aktørene.

Aktiviteter /satsningsområder 12011

• Det er utarbeidet en rekke faktaark, veiledere, opplæringsmateriell og andre
dokumenter som er nyttige hjelpemidler til å oppfylle kravene i Normen
(www.normen.no). Helsedirektoratet forventer at alle virksomheter i helse-
sosial- og omsorgssektoren kjenner til Normen.

• Det forventes at kommunene knytter seg til Norsk helsenett og tar i bruk
elektronisk meldingsutveksling.

• Det forventes at kommunene etablerer systemer som av beredskapshensyn
sikrer effektiv elektronisk kommunikasjon med fastlegene.

3.2 Fylkeskommunene

Tannhelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet
angir fylkeskommunenes ansvar på henholdsvis tannhelseområdet og
folkehelseområdet.

3.2.1 Implementering av ny folkehelselov

Bakgrunnen

Fylkeskommunene har som regional planmyndighet og i kraft av regional
utviklingsaktør ansvar for fylkesplanlegging med folkehelse som regionalpolitisk tema,
jf. lov om fylkeskommunenes folkehelsearbeid av 1.1.2010. Denne loven er videreført
i forslag til ny nivåovergripende folkehelselov.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet ber om:
• At fylkeskommunene sørger for nødvendig informasjon og opplæring til

politikere, administrasjon og ansatte om ny folkehelselov.
• Det vises for øvrig til punkt 3.2.2 om folkehelsearbeid.
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3.2.2 Folkehelsearbeid

Bakgrunnen

Fylkeskommunen er utfordret til å være pådriver for regionalt og lokalt
folkehelsearbeid, herunder å påta seg lederrollen i regionale folkehelsepartnerskap.
Utfordringen gjelder i første rekke det brede folkehelsearbeidet som krever
tverrsektoriell og nivåovergripende innsats, og der det er rom for regionalpolitisk
skjønn og behov for regionale og lokale tilpasninger.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet forventer:
• Utarbeidelse av oversikt over befolkningens helsetilstand i fylket, faktorer som

kan virke inn på denne og trekk ved utviklingen som kan skape eller
opprettholde sosiale eller helsemessige problemer, herunder sosiale
helseforskjeller.

• Oppfølging av nasjonale forventninger til planleggingen etter plan- og
bygningsloven (p1b1), herunder drøfting av fylkeskommunens helseutfordringer i
arbeidet med kommunal planstrategi, jf. plbl § 21, tredje ledd.

• At fylkeskommunen er pådriver for og samordne innsats i det
sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt — bl.a. gjennom
alliansebygging og partnerskap, med vekt på å understøtte folkehelsearbeidet i
kommunene.

• At folkehelse fremmes innen de oppgaver som fylkeskommunen er tillagt,
herunder i regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak
som kan møte regionale helseutfordringer.

• At det utarbeides kompetanseplaner for å styrke det helsefremmende og
forebyggende arbeidet.

3.2.3 Tannhelsetjenester

Bakgrunnen

Regjeringen har som mål å redusere sosiale helseforskjeller og øke befolkningens
tilgjengelighet til tannhelsetjenester, spesielt for dem som trenger det mest.
Befolkningen skal sikres likeverdig tilgang til nødvendige tannhelsetjenester.

Aktiviteter /satsningsområder  i  2011

Helsedirektoratet ber om at fylkeskommunene
• Samarbeider med kommunene for å sikre at eldre, langtidssyke og uføre i

institusjon og hjemmesykepleie får den tannhelsehjelpen de har rett til.
• Samarbeider med regionale helseforetak for å sikre at personer på somatiske

og psykiatriske sykehus får nødvendige tannhelsetjenester.
• Samarbeider med privat tannhelsetjeneste for å løse offentlige oppgaver.
• Har systemer som sikrer gode rutiner for bekymringsmeldinger til barnevernet.

Tannhelsepersonell har plikt til å melde begrunnede mistanker om overgrep til
barnevernet.

• Bidrar aktivt med å rekruttere kandidater til spesialistutdanning.
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Rapportering for 2011

Tannhelsetjenesten rapporterer på eget skjema til KOSTRA. Helsedirektoratet ber
om en rapport fra fylkestannlegene ved utgangen av 2011 på antall
bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten til barnevernet i løpet av året.

3.2.4 System for helhetlige og koordinerte tjenester

Bakgrunnen

Samhandlingsreformen handler om å knytte helsetjenesten sammen over
sektorgrensene. Elever i videregående skole med behov for langvarige og
koordinerte tjenester ivaretas ikke godt nok i dag. Det er behov for at ansatte i
videregående skole deltar i koordinering og samarbeid omkring individuelle planer.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet ber om at videregående skoler samarbeider med koordinerende
enhet for habilitering og rehabilitering i elevenes hjemkommuner for å sikre kontinuitet
i oppfølging av elever med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Ansatte i
videregående skoler bør kunne være koordinatorer i forbindelse med individuelle
planer i samsvar med elevenes ønske.

Rapportering for 2011

Rapporteringen på dette området må tas med i rapporteringen om individuell plan fra
koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

3.3 Regionale helseforetak

Dette rundskrivet supplerer Helse- og omsorgsdepartementets (HOD)
oppdragsdokument og foretaksmøter. Det er ment å gi viktig faglig informasjon til
helseforetakene og bidra til økt fokus på samhandling med andre sektorer og
tjenestenivåer.

3.3.1 Implementering av nye helselover

Bakgrunnen

Helse- og omsorgsdepartementet skal i 2011 fremme to proposisjoner til Stortinget
om henholdsvis folkehelselov og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I
tillegg vil det bli foreslått endringer i Spesialisthelsetjenesteloven, Helsepersonelloven
og Pasientrettighetsloven.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet ber om at helseforetakene sørger for nødvendig informasjon og
opplæring til styret, administrasjon og ansatte om nye helselover når disse er vedtatt
av Stortinget.
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3.3.2 Samhandlingstiltak og samarbeidsavtaler

Bakgrunnen

Samhandlingsreformen skal bidra til mer helhetlige og individuelt tilpassede tjenester
til pasienter og brukere. Når sykdom rammer, skal folk oppleve at de får tilbud om
behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren.
Samhandlingstiltak/samarbeidsavtaler vil være viktig for at blant annet pasienter og
brukere med kroniske tilstander eller nedsatt funksjonsevne, og pasienter/brukere
med behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få helhetlige tjenester og at
innsatsen bør settes inn tidligere for å fremme helse og forebygge sykdom og
redusere behovet for spesialisthelsetjenester. Det bør vurderes om avtalene kan
omfatte re-/habiliteringsområdet der utfordringene er store. Samarbeidsavtalene bør
også omfatte elektronisk samhandling, rekruttering og kompetanseheving samt
forskning og utvikling

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet ber om at helseforetakene:
• Forbereder samarbeidsavtaler med kommunene, jf. forslag om ny kommunal

helse- og omsorgslov der det legges opp til en lovpålagt plikt om avtaler mellom
kommuner og helseforetak.

• Bidrar med faglig veiledning overfor kommunehelsetjenesten, jf.
spesialisthelsetjenestelovens § 6-3, blant annet om opplærings- og
aktivitetstilbud knyttet til lokale tiltak, herunder tiltak knyttet til rus og psykisk
helse.

• Yter tjenestetilbud til bestemte pasientgrupper som del av
spesialisthelsetjenestens individrettede sekundærforebygging, blant annet når
det gjelder fysisk aktivitet, kosthold, konsum av alkohol og røykeslutt.

• Inngår i forpliktende samarbeid om partnerskap for folkehelse som
fylkeskommunene er pådrivere for og samordner i fylkene, herunder å bistå
fylkeskommuner og kommuner i å utarbeide oversikter over helseutfordringer i
fylket og kommunene.

• Bidrar til at koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i
spesialisthelsetjenesten ivaretar sine oppgaver i samsvar med gjeldende
regelverk og føringer og sikrer samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten.

• I samarbeid med kommunene utarbeider rutiner og prosedyrer for bruk av
nødnett.

• Bidrar til at Nasjonale kompetansetjenester blir kjent for det kommunale
tjenesteapparatet.

• Samarbeider med øvrige aktører på utdanningsområdet og aktører i
omsorgstjenestene om å opprette læreplasser i helsearbeiderfaget.

• Samarbeider med tannhelsetjenesten for å sikre at personer på somatiske og
psykiatriske sykehus får nødvendige tannhelsetjenester. Mange pasienter på
sykehus har behov for og rett til tannbehandling og forebyggende tjenester.

• Deltar i internasjonale samarbeidsprosjekter med bistand som hovedformål. Slik
deltakelse skal i sin helhet finansieres med eksterne midler. Det vises til Norsk
helsenettverk for utvikling som kan finansiere utgiftene ved deltakelse, men det
gis ikke kompensasjon for lønn.
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3.3.3 Rus og psykisk helse

Bakgrunnen

Det er fremdeles utfordringer knyttet til å gi pasienter et sammenhengende og
helhetlige behandlingsforløp. Det er behov for økt kapasitet og bedre tilgjengelighet
både når det gjelder psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det
er behov for videre omstilling av psykisk helsevern for voksne.

Aktiviteter /satsningsområder 1 2011

Helsedirektoratet ber om:
• At helseforetakene arbeider videre med å utjevne forskjeller i tjenestetilbud og

praksis i psykisk helsevern for barn og unge.
• At helseforetakene bistår i arbeidet med å gjennomgå psykisk helsevern for

barn og unge for å sikre best mulig bruk av ressurser, riktig prioritering, gode
arbeidsmåter, tilgjengelighet, faglighet, samt sikre gode samarbeidsrutiner med
den kommunale helsetjenesten.

• At helseforetakene fullfører omstillingen av psykisk helsevern. I omstillingen bør
følgende områder vektlegges:

o Distriktspsykiatriske sentre skal være porten inn til psykisk helsevern i
alle deler av landet, og ha en tydelig rolle i den akuttmedisinske kjeden.

o Sykehusfunksjonene utvikles og avgrenses til oppgaver som bare kan
utføres ved sykehus.

• At arbeidet med å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang overfor personer
med psykiske lidelser fortsatt prioriteres. De nasjonale tiltakene må sees i
sammenheng med det planarbeidet som skal gjøres regionalt og lokalt, jf egen
bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet.

• At tjeneste- og behandlingstilbudene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
gjøres mer tilgjengelige. Det gjelder i særlig grad redusert ventetid og
geografisk nærhet i akutt-tjenestene. Det gjelder også korttids- og langtids-
døgnbehandling, og behandlingstilbudet som retter seg mot unge under 23 år.

3.3.4 Kvalitet og pasientsikkerhet

Bakgrunnen

Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller
mangel på ytelser. Økt pasientsikkerhet er et innsatsområde i forslaget til ny nasjonal
helse- og omsorgsplan.

Aktiviteter /satsningsområder 1 2011

Helsedirektoratet ber om:
• At helseforetakene i 2011 sikrer gode kvalitetssystem ved tilsetting av

helsepersonell, jf Helsedirektoratets veileder for tilsetting av helsepersonell,
"Gode rutiner — gode tilsettinger".

• At helseforetakene oppretter pålagt antall turnus- og praksisplasser av god
kvalitet.
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• At helseforetakene medvirker til implementering og bruk av ny dataplattform for
stillingshjemler for leger.

• Medvirkning til bedre oversikt over personellressurser og kompetanseprofil i
spesialisthelsetjenesten.

• At helsepersonell bestiller tolk når språklige barrierer kan hindre pasienten i å gi
informert samtykke, og å få adekvat diagnostisering, behandling og omsorg.

• At veileder for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten følges opp.
• At helseforetakene gjør seg kjent med tiltak for økt pasientsikkerhet;

o Det er foreslått lovfesting av systematisk pasientsikkerhetsarbeid i
spesialisthelsetjenesteloven (ikrafttredelse foreløpig ikke kjent)

o Nasjonal pasientsikkerhetskampanje 2011-2014 (www. avakt.no)
o Utrykningsenhet i Statens helsetilsyn og varslingsplikt for helseforetak og

virksomheter de har avtale med.

3.3.5 Prioriteringsveiledere

Bakgrunnen

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioritering skal lage en helhetlig strategi og
identifisere tiltak som kan gi større sikkerhet for at spesialisthelsetjenesten driver sin
virksomhet i samsvar med gjeldende normer for prioritering.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet vil videreføre og igangsette følgende aktiviteter i
samarbeidsprosjektet Riktigere prioritering  i 2011. Helsedirektoratet forventer at de
regionale helseforetakene bidrar til god fremdrift i de følgende fire delprosjektene i
samarbeidsprosjektet Riktigere prioritering.

• Igangsette delprosjekt 1: "prioritering mellom fagområder". Mål for dette
prosjektet er å sammenstille prioriteringer mellom kliniske fagområder for å
gjøre en vurdering av ressurstilgang og eventuelt ressursallokering mellom de
kliniske fagområdene

• Igangsette delprosjekt 2: "monitorering av prioriteringspraksis i
spesialisthelsetjenesten". Monitoreringen skal kartlegge og overvåke
prioriteringspraksis innenfor de kliniske fagområder. Målet er å bidra til en mer
ensartet praktisering av prioriteringsforskriften.

• Gjennomføre e-læring/ opplæring i bruk av prioriteringsveilederne (delprosjekt
3). Elæringsprogrammet skal være ferdig utviklet og testet primo mars 2011. e-
læringen skal være installert og tilgjengelig på HF-nivå og på Helsedirektoratets
hjemmeside innen 1. mai 2011.

• Planlegging av delprosjekt 4: "revidere utviklede veiledere". Målet er å ha
revidert de 32 prioriteringsveilederne innen 31. desember 2014.

3.3.6 Nasjonale strategier og handlingsplaner

Bakgrunnen

For å få implementert og gjennomført nasjonale strategier og handlingsplaner er det
helt nødvendig at de regionale helseforetakene understøtter dette arbeidet aktivt.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011
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Helsedirektoratet ber om at helseforetakene:
• Følger opp prioriterte områder fra Nasjonal strategi for habilitering og

rehabilitering 2008-2011 med å;
o utvikle gode rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne med nedsatt

funksjonsevne for å utsette og redusere antall nye unge uførepensjonister
o utvikle rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten for personer med

sansetap
o følge opp tiltak i handlingsplanen for habilitering av barn og unge
o videreutvikle koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering i

helseforetak
• Følger opp handlingsplan mot kjønnslemlestelse
• Implementerer Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved

hjerneslag.
• Følger opp og deltar i arbeidet med en sammenhengende svangerskaps-

fødsels- og barselomsorg jf. Stortingsmelding 12 (2008-2009) En gledelig
begivenhet, og dertil aktuelle rapporter.

• Følger opp videreføringen av opptrappingsplanen på rusfeltet

3.3.7 E-helse

Bakgrunnen

Det er viktig at alle som behandler helse-, og personopplysninger sørger for
tilfredsstillende informasjonssikkerhet i henhold til lovverket. Norm for
informasjonssikkerhet skal være et hjelpemiddel i den enkelte virksomhets arbeid
med informasjonssikkerhet og er en forutsetning for forsvarlig kommunikasjon mellom
aktørene.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

• Helsedirektoratet forventer at de regionale helseforetak bidrar til god fremdrift i
Nødnettprosjektet.

• Det er utarbeidet en rekke faktaark, veiledere, opplæringsmateriell og andre
dokumenter som er nyttige hjelpemidler til å oppfylle kravene i Normen
(www.normen.no). Helsedirektoratet forventer at alle virksomheter i helse-
sosial- og omsorgssektoren kjenner til Normen.

• Tilrettelegge for elektronisk kommunikasjon med kommunal pleie- og
omsorgstjeneste ved å ta i bruk meldinger.

• Løsningen for elektroniske resepter skal etter planen utbres nasjonalt fra 2011
Helsedirektoratet forventer at regionale helseforetak tilrettelegger for utbredelse
av elektronisk resept i helseforetakene og sykehusapotekene med sikte på at
elektroniske resepter kan sendes og mottas i 2011. Tidsplaner og
ambisjonsnivå avklares innen 1. mars 2011 gjennom egen dialog med Helse-
og omsorgsdepartementet.

• Helsedirektoratet forventer at sykehusapotekenes rolle som ekspedisjonssted
for publikum innebærer at disse vil måtte kunne utlevere på grunnlag av
elektroniske resepter når ordningen med elektroniske resepter tas i bruk blant
rekvirenter i området, selv om helseforetakene for øvrig ikke har gjennomført full
implementering av rekvireringsløsning for elektroniske resepter.
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3.4 Fylkesmennene

Fylkesmannen representerer direktoratet på helse- og omsorgsområdet. For
kommunene vil fylkesmannen være den naturlige samarbeidspartneren i arbeidet
med å iverksette nasjonal politikk.

Fylkesmannen oppfordres til å understøtte arbeidet lokalt og regionalt for å bidra til
effektiv, godt fungerende og forsvarlig samhandling.

Fylkesmannen får i tillegg til fellesrundskrivet et årlig embetsoppdrag der oppdragene
fra Helsedirektoretet for 2011 er spesifisert. Det er Fornyings- og
administrasjonsdepartementet som har ansvaret for embetsoppdraget med oppdrag
fra alle departement og direktoratet og formidler det ut til embetene.

Helsedirektoratet utarbeider årlig et fullmaktsbrev som gir fylkesmannen
belastningsfullmakt for midler som de skal forvalte på vegne av Helsedirektoratet ut
fra de oppdrag som er gitt i embetsoppdraget for 2011.

3.4.1 Implementering av nye helselover

Bakg runnen

Helse- og omsorgsdepartementet skal i 2011 fremme to proposisjoner til Stortinget
om henholdsvis folkehelselov og lov av kommunale helse- og omsorgstjenester.
Fylkesmannen skal bidra til å formidle og iverksette nasjonal politikk på
folkehelseområdet på lokalt og regionalt nivå, og blant annet gjennom råd og
veiledning understøtte kommuner og fylkeskommuner i deres folkehelsearbeid.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet forventer at fylkesmannen:
• Forbereder implementering av ny folkehelselov, ny lov om kommunale helse- og

omsorgstjenester og styrkingen av det helsefremmende og forebyggende
arbeidet i kommunene, jf. Samhandlingsreformen.

• Bistår kommunene og fylkeskommunene i å gi nødvendig informasjon og
opplæring til politikere, administrasjon og ansatte om ny folkehelselov og ny lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester når disse er vedtatt av Stortinget.

• Bistår kommunene og fylkeskommunene i utarbeidelsen av oversikt over
befolkningens helsetilstand i kommunen, faktorer som kan virke inn på denne
og trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller
helsemessige problemer, herunder sosiale helseforskjeller.

• Bistår kommunene i arbeidet med forberedelse av av frisklivstilbud og
lokalmedisinske sentre.

• Behandler klager etter lov om helsetjenesten i kommunene kap. 4a om
miljørettet helsevern med tilhørende forskrifter, herunder fortolke regelverk.
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3.4.2 Regionale samarbeid mellom kommuner og regionalt
helseforetak/helseforetakene

Bakgrunnen
Samhandlingsreformen skal bidra til mer helhetlige og individuelt tilpassede tjenester
til pasienter og brukere. Når sykdom rammer, skal folk oppleve at de får tilbud om
behandling og pleie med kort ventetid og med størst mulig nærhet til brukeren.
Samhandlingstiltak/samarbeidsavtaler vil være viktig for at blant annet pasienter og
brukere med kroniske tilstander eller nedsatt funksjonsevne, og pasienter/brukere
med behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få helhetlige tjenester og at
innsatsen bør settes inn tidligere for å fremme helse og forebygge sykdom og
redusere behovet for spesialisthelsetjenester. Kommunen bør vurdere om avtalene
kan omfatte re-/habiliteringsområdet der utfordringene er store. Samarbeidsavtalene
bør også omfatte elektronisk samhandling og samarbeid om rekruttering og
kompetanseheving, herunder samarbeid med høgskole- og universitetssektoren.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet forventer at fylkesmannen skal:
• Samarbeide med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering om

utvikling av nettverk og møteplasser på tvers av nivåer og kommunegrenser.
• Bistå kommunene i å forberede samarbeidsavtaler med helseforetak. I forslag

om ny kommunal helse- og omsorgslov foreslås en lovpålagt plikt om avtaler
mellom kommuner og helseforetak, avtalene skal også innbefatte samarbeid om
kompetanseutvikling.

• Se til at det etableres gode samarbeidsrutiner og —arenaer for bruk av nødnett i
sektoren.

3.4.3 Interkommunalt samarbeid

Bakgrunnen

Et av de grunnleggende trekkene ved samhandlingsreformen er samarbeidet internt i
kommunen og mellom kommuner. Det har vært lansert forskjellige former for
interkommunalt samarbeid.

Aktiviteter /satsningsområder 12011

Fylkesmannen skal sørge for informasjon og støtte til kommunene i deres arbeid med
å etablere interkommunale samarbeid. Det skal særlig gjøres rede for de muligheter
som ligger i kommunelovens § 28 punkt a — k (om vertskommunesamarbeid) og
forslaget til etablering av samkommuner.

Rapportering for 2011

Redegjørelse for antall kommuner som pr. 31.11.2011 deltar i vertskommune eller
samkommune-samarbeid. Det legges opp til at det også rapporteres om andre former
for interkommunalt samarbeid på folkehelse- og helse- og omsorgsområdet.
Rapporteringskravet innarbeides i Embetsoppdraget.

Foreløpig versjon 01.12.2010 18

Side 89



3.4.4 Styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeid

Bakgrunnen

I tråd med samhandlingsreformen skal fylkesmannen følge opp det helsefremmende
og forebyggende arbeidet i kommunene.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet forventer at fylkesmannen:
• Gir statlige vurderinger av lokale og regionale folkehelseutfordringer, herunder å

vurdere kommunale og regionale planer med hensyn til folkehelsen.
• Veileder kommunene i etablering og utvikling av frisklivstilbud.
• Følger opp og bidrar til at kommunene sørger for en tverrfaglig helsestasjons-

og skolehelsetjeneste inkludert helsestasjon for ungdom som oppfyller lov og
forskrift og følger anbefalt program.

• Følger opp at tilbud om hjemmebesøk til nyfødte og rapportering i KOSTRA
ivaretas i tråd med intensjonen.

• Bidrar til at kommunene iverksetter fall og ulykkesforebyggende tiltak rette mot
eldre slik at bruddskader og sykehusinnleggelser reduseres.

• Samarbeider med relevante aktører i oppfølgingen av det miljørettet
helsevernet, herunder utdanningsavdelingene vedrørende rådgivning og tilsyn
med skoler og barnehager.

3.4.5 Omsorgsplan 2015

Bakg runnen

Fylkesmannen skal følge opp kommunenes arbeid med Omsorgsplan 2015 i henhold
til de langsiktige strategiene for å møte fremtidens omsorgsutfordringer (St. meld. nr.
25 (2005-2006) "Mestring, muligheter og mening"). (Jf. Kap. 3.1.4)

Aktiviteter /satsningsområder  i  2011

Helsedirektoratet forventer at fylkesmannen:
• Er en sentral aktør i gjennomføringen av Kompetanseløftet 2015, Demensplan

2015 og tiltak i Omsorgsplan 2015.
• Bistår i utviklingsoppgaver knyttet til langsiktig planlegging og investeringer

både i bygningsmasse, teknologi og personell med fokus på ledelse og
kompetanseutvikling.

• Gir Husbanken faglig assistanse under søknadsbehandlingen for
investeringstilskuddet til sykehjem og heldøgns omsorgsplasser. Dette skal
sikre kvaliteten på prosjektene. Fylkesmannens prioriteringer av hvilke
kommuner som skal få tilskudd avvikles. Det vises for øvrig til omtale i Prop. 1 S
(2010-2011).

• Bidrar til at kommunene gjennom opplæring, rekruttering og organisering av
tjenestene oppfyller de særskilte kompetansekravene for tjenester til personer
med utviklingshemming, jf. sosialtjenestelovens § 4A-9 tredje ledd.

• Bidrar til god forankring av IPLOS i kommunene.
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Rapportering

Rapporteres i årsrapport til FAD, i henhold til resultatkrav i Embetsoppdraget.
Helsedirektoratet vil snarlig sende ut et brev med presiseringer i forhold til
fokusområder som skal rapporteres i årsrapporten til FAD Dette vil erstatte krav om
egen rapportering på Omsorgsplan 2015 pr. august. Fylkesmennene vil imidlertid bli
bedt om å kommentere endelige KOSTRA-tall.

Fylkesmannen rapporterer resultat og plantall ift Kompetanseløftet 2015, 1 mars 2011
jf Embetsoppdraget.

3.4.6 Rus- og psykisk helsearbeid

Bakgrunnen

Psykisk helse og rus er høyt prioriterte områder. Fylkesmennene har viktige oppgaver
når det gjelder å bistå kommunene og direktoratet i gjennomføringen av
opptrappingsplanen for rus og utviklingen av psykisk helse. Fylkesmennene har
særskilte rådgivere på hvert av disse feltene.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet viser til avsnitt 3.1.5.

3.4.7 Systemer for helhetlige og koordinerte tjenester

Bakgrunnen

Samhandlingsreformen handler om å knytte helsetjenesten sammen over
sektorgrensene, både kommunalt og innen spesialisthelsetjenesten og bidra til at
helsetjenesten fremstår som helhetlig og koordinert gjennom hele pasientforløpet.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet forventer at fylkesmannen
• Bistår kommunene i arbeidet med at koordinerende enhet for habilitering og

rehabilitering blir synlige og lett tilgjengelige for brukere og andre
samarbeidende etater.

• Bistår kommunene i arbeidet med å få ordningen med individuell plan til å
fungere i kommunen.

• Bistår kommunene og fylkeskommunene med oversikt over endringer i
befolkningssammensetningen som følge av migrasjon og de ulike behovene
som kan oppstå for språklig og kulturelle tilrettelegging av tjenestene. Økt
fleksibilitet og individuell tilpasning er nødvendig for å yte likeverdige tjenester.

• Bistår kommunene i planleggingen for fastlegene i en helhetlig helse- og
omsorgstjeneste.

• Av beredskapshensyn sikrer at kommunene kan kommunisere elektronisk med
fastlegene. Ordningen må fungere slik at Helsedirektoratet i linjen fylkesmenn —
kommune — fastlege på kort varsel kan bringe Helsedirektoratets budskap til
fastlegene og motta rapporter fra fastlegene som samles og bearbeides av
kommune og fylkesmenn samme dag ved behov.

• Bistår kommunene i utbyggingen av nødnett.
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Rapportering for 2011
Fylkesmennene bes om å rapportere til Helsedirektoratet når alle kommuner i eget
fylke bekrefter å ha etablert et system for elektronisk kommunikasjon med fastlegene
av beredskapshensyn.

3.4.8 Internkontroll og kvalitet

Bakgrunnen

Arbeid med internkontroll og kvalitet er et prioritert område jf. Kvalitetsavtalen mellom
staten og KS, Nasjonal strategi for kvalitetsarbeid i sosial- og helsetjenesten (veileder
IS 1162) og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten.
Helsetilsynene og undersøkelser påpeker at lokalt kvalitets- og forbedringsarbeid i
kommunene kan bli bedre.

Aktiviteter /satsningsområder i 2011

Helsedirektoratet forventer at fylkesmannen:
• Følger opp arbeidet med kvalitetsutviklingen i pleie- og omsorgstjenesten i tråd

med avtalen om kvalitetsutvikling som er inngått mellom staten og KS.
• Veileder aktuelle kommuner og fylkeskommuner der fylkesmannen ser behov

for å styrket arbeidet med kvalitetssystem, herunder internkontroll.
Fylkesmannen skal synliggjøre overfor kommunene nytteverdien av å benytte
kvalitetsindikatorer/IPLOS i kommunenes planlegging og utforming av
tjenestetilbudet.

• I større grad har sin oppmerksomhet på tjenester i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten hvor disse tjenestene avstår fra å bruke sin
vedtakskompetanse. Fylkesmannen skal informere disse tjenestene om at slik
ikke-bruk også er å anse som et vedtak som kan påklages til fylkesmannen.
Dette vil bidra til en mer synlig avslutning av en sak i den kommunale
forvaltning.

• Bistår kommunene og gjør seg kjent med Nasjonal pasientsikkerhetskampanje
2011 — 2014 (www.pavakt.no).
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1. Overordnede føringer
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) stiller gjennom oppdragsdokumentet de
midlene som Stortinget har bevilget til Helse Nord RHF for 2011 til disposisjon. Helse
Nord RHF skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de
rammer og mål som er gitt og de ressurser som blir stilt til rådighet i dokumentet.

Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendig
spesialisthelsetjeneste. Det regionale helseforetaket har ansvar for at befolkningen i
regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester sIik dette er fastsatt i lover og forskrifter.

Det regionale helseforetaket har ansvaret for at forskning, utdanning og opplæring av
pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger
god og forsvarlig pasientbehandling. Videre skal det regionale helseforetaket sikre
tilstrekkelig kompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten. Det skal legges vekt på
likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle
befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Pasienter og brukere må ha
trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt.
Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og
synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas.

Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. Det
regionale helseforetaket skal ha dokumenterte systemer som sikrer at aktiviteten
planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatte krav i lovgivningen.
Helse- og omsorgsdepartementet vil fortløpende informere det regionale helseforetaket
om lov- og forskriftsarbeid som berører spesiaIisthelsetjenesten.

Oppfølging av Helsetilsynets rapporter må ha større fokus. I 2011 skal det  være særskilt
oppmerksomhet på Helsetilsynets rapporter om risikobildet i norsk kreftbehandling og
risikobildet innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre. For å sikre at uønskede
hendelser og funn fra tilsyn blir fanget opp i hele organisasjonen, må det regionale
helseforetaket legge til rette for at underliggende helseforetak lærer kollektivt av feil og
systemsvikt.

Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at Helse Nord REIF setter seg inn i Prop. 1
S (2010-2011) og tilhørende budsjettvedtak i Stortinget.

Ledig kapasitet for diagnostikk og behandling i egne virksomheter skal utnyttes. Det er
i tillegg viktig at det regionale helseforetaket fortløpende vurderer hvilke oppgaver som
kan løses ved å øke egen kapasitet innenfor de rammer og mål som stilles til
disposisjon i oppdragsdokumentet

Arbeidet med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus skal videreføres. Dette kan bety
at enkelte sykehus skal gjøre andre oppgaver enn i dag, blant annet sett i sammenheng
med samhand1ingsreformen. I dette arbeidet legges det til grunn at dagens
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desentraliserte sykehustilbud skal opprettholdes. Dette vil blant annet sikre nærhet til
akuttfunksjoner og fødetilbud, selv om slike tilbud ikke gis ved alle sykehus.

Ingen lokalsykehus skal legges ned. Lokalsykehusene skal spille en viktig rolle for å
møte de store utfordringene vi står overfor med en større andel eldre innbyggere og
fiere pasienter med kroniske sykdommer og livsstilssykdommer. Dette vil kunne kreve
endringer i tjenestetilbudet i det enkelte sykehus. Selv om demografiske og geografiske
forhold skaper ulikheter i hvilke oppgaver et lokalsykehus skal ha, må dette ikke føre til
ulike krav til kvalitet i tjenestene. Det skal stilles samme kvalitetskrav til store som til
små sykehus. Sykehus og helseinstitusjoner eid og drevet av ideelle organisasjoner er
avgjørende samarbeidspartnere og skal sikres forutsigbare vilkår gjennom avtaler med
det regionale helseforetaket. Avtalene må ha tilstrekkelig lengde og i stor grad
vektlegge kvalitet.

Nasjonal helse- og omsorgsplan vil trekke opp den overordnede politikken for
sykehussektoren. Beslutninger om struktur skal være i tråd med den til enhver tid
gjeldende helse- og omsorgsplan.

Det faglige innholdet i tjenestetilbudet må være førende for helseforetakenes
investeringer både i nybygg — og oppgradering av eksisterende sykehus. Fremtidige
investeringsprosjekter i regionale helseforetak skal gjenspeile dette og ha et
samhandlingsperspektiv.

Lokalt utviklings- og omstillingsarbeid skal ivareta kravet om gode og bredt
involverende prosesser. Arbeidet skal baseres på prinsippet om å sentralisere det man
må og desentralisere det man kan. Omstillinger av tjenestetilbudet som berører
kommunene skal ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye
oppgavene. Samarbeid mellom helseforetak og kommuner, og mellom ledelse,
tillitsvalgte, ansatte og brukere skal legges til grunn i slike prosesser.

Det videre arbeidet med regionale planer for svangerskaps-, fødsels- og
barselomsorgen skal gjennomføres slik at kommunene gis en reell innflytelse og at et
desentralisert fødetilbud som er nært og trygt legges til grunn.

Det skal iverksettes tiltak for å begrense bruk av ufrivillig deltid og midlertidige
ansettelser i helseforetakene.

Oppdragsdokumentet har en oppbygning der mål og føringer på de ulike områder blir.
beskrevet innledningsvis for hvert tema. Deretter følger styringsparametre og oppgaver
for 2011 som skal bidra til å oppfylle målene. Oppgaver og styringskrav. for 2011 er valgt
ut fra en risikovurdering og med bakgrunn i  aktuelle satsingsområder.  Relevante mål
og krav gitt i tidligere  oppdragsdokument vil fortsatt være gjeldende.
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1.1 Hovedprioriteringer 2011
Det er i Prop. 1 S (2010-2011) identifisert noen særskilte satsingsområder i 2011 for de
regionale helseforetakene. Disse områdene er ventetider og fristbrudd, kvalitet og
pasientsikkerhet, samhandlingsreformen, tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige, psykisk helsevern, kreftbehandling og innovasjon.

Styring og kontroll med pasientsikkerhet og kvalitet må ikke stå i motsetning til styring
og kontroll med ressursbruken. En likeverdig vektlegging av disse områdene er en
forutsetning for riktige faglige prioriteringer og høy kvalitet på pasientbehandlingen.
De regionale helseforetakene skal tilpasse virksomheten til de økonomiske
rammebetingelsene som Stortinget har lagt for sektoren. Alle regionale helseforetak
skal gå i økonomisk balanse i 2011.

1.2 Samhandlingsreformen og Nasjonal helse- og omsorgsplan

Som ledd i oppfølgingen av samhandlingsreformen har regjeringen sendt forslag til ny
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og ny folkehelselov på høring. Samtidig
er det publisert et dokument om Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015):
Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle,  som skal danne grunnlaget for en
stortingsmelding om planen, jf. Innstilling 212 S (2009-2010). Det tas sikte på at
dokumentene skal fremmes for Stortinget våren 2011, og at lovendringene skal tre i
kraft fra 1.1.2012. Departementet vil komme tilbake til eventuelle nye oppdrag når
Stortinget har behandIet lovforslagene og stortingsmeldingen.

I 2011 skal de regionale helseforetakene i dialog med kommunene på ulike områder
forberede  seg  på reformens gjennomføring. Aktuelle områder for forberedelser kan
være gjennomgang av pasientforløp for store pasientgrupper, inngåelse av avtaler med
kommunene, videre utvikling av samhandlingstiltak, samarbeidsprosjekter med
kommunene om lokale tilbud og samarbeid om utdanning, kompetanseutvikling og
forskning. De regionale helseforetakene skal i samarbeid med kommuner kartlegge
muligheter for kostnadseffektive samarbeidsprosjekter som erstatter dagens
behandling i sykehus, og vurdere etablering av lokalmedisinske sentra.

2. Tildeling av midler
Grunnlaget for Helse Nord RHFs inntekter er i hovedsak bevilgningsvedtak i
Stortinget. Det regionale helseforetaket skal bidra til at de ressurser som stilles til
rådighet benyttes på en effektiv måte og kommer pasientene til gode. Helse Nord RHF
skal i 2011 basere sin virksomhet på tildelte midler som følger av tabell 1. Plan for
departementets utbetalinger av tilskudd omtales i egne brev til de regionale
helseforetak.

Det vises til helseforetaksloven § 45 samt Bevilgningsreglementet § 10, der
departementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter
forutsetningene.

5

Side 98



Tabell 1 Tilskudd til Helse Nord RIIF fordelt på kapittel og post.

Kap. 732, post 70 Tilskudd til turnustjeneste i sykehus for leger og tsioterapeuter
Helse Nord RHF tildeles 4,551 mill. kroner. Tilskuddet skal kompensere turnussteder
(helseforetak og private opptreningsinstitusjoner) for å ha turnuskandidater i klinisk
tjeneste, veilederprogrammer og kurs for turnuskandidatene. Antallet turnuskandidater
til fordeling i Helse Nord RHF fremgår av vedlegg 1. Det årlige tilskuddet per
turnusplass er 26 600 kroner. De regionale helseforetakene skal fordele tilskudd til
turnuskandidater i private opptreningsinstitusjoner som det er inngått avtale med. Det
gjøres oppmerksom på at hoveddelen av kostnadene for kandidater i turnustjeneste
sykehus dekkes av basisbevilgningene til de regionale helseforetakene.

Kap. 732, post 70 Scerskilte tilskudd (Sykestuefinansiering)
Helse Nord RHF tildeles 8,2 mill, kroner til videreføring av forsøk med aktivitetsbasert
finansieringsordning mellom Helse Finnmark HF og sykestuekommunene i Finnmark.
Prosjektet har blant annet som formål å gi bedre helsetjenester for befolkning med lang
avstand til sykehus.

Kap. 732, post 75 Tilskudd til Helse Nord RFIF
Basisbevilgningen skal legge grunnlaget for å realisere de helsepolitiske målsetningene
i spesialisthelsetjenesten. Midler til vedlikehold av og investeringer i bygg og utstyr
inngår som en del av basisbevilgningen.

Det vises til Prop. 1 S (2010-2011) hvor det er signalisert stor usikkerhet knyttet til
anslag for pensjonskostnader for 2011 og at regjeringen vil komme tilbake til dette i
revidert nasjonalbudsjett 2011. Dette påvirker ikke øvrige styringskrav, herunder
aktivitetskrav, i oppdragdokumentet.

' Posten er forklart under tabellen
2 Posten er forklart under tabellen
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Helse Nord RHF skal sette av minst 2 mill, kroner av basisbevilgningen til forskning om
samhandling med de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Tiltak for å øke aktiviteten innenfor poliklinisk radiologi
Helse Nord RHF skal øke aktiviteten innenfor polikliniske radiologiske undersøkelser,
særlig innenfor CT og MR. Dette gjelder spesielt for pasienter hvor det er mistanke om
svært alvorlig eller livstruende sykdom (jf. pasientrettighetsloven § 2-2, 4. ledd).
Basisbevilgningen til Helse Nord RHF er styrket med 5,5 mill. kroner. Statsbudsjettets
kap. 732, post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv. og kap 2711, post 76
Private laboratorier og røntgeninstitutt er styrket for å ta høyde for aktivitetsøkningen.

Det samlede tilbudet fra private og offentlige leverandører av poliklinisk radiologi skal
sikre likeverdig geografisk tilgang.

Kap. 732, post 76 Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning
Kap. 732, post 76 er en overslagsbevilgning. Samlet utbetaling over de aktivitetsbaserte
ordningene skjer på grunnlag av registrert aktivitet. Dette innebærer at departementet
på forhånd ikke vet hvor store utbetalingene over denne posten vil bli. I 2011 utgjør
akontoutbetalingene over kap. 732, post 76 til Helse Nord RHF 1 994,5 mill. kroner.

Akontobeløpet er basert på en prognose for aktivitet fra 1. tertial 2010, og det er dette
nivået det er lagt til rette for å videreføre og øke med 1,1 pst. i 2011. Akontobeløpet er
basert på en anslått samlet DRG- produksjon på 133 430 DRG- poeng og 21,5 mill.
kroner i tilleggsrefusjoner (posedialyse). Akontoutbetalingene baserer seg på en
enhetspris på 36 968 kroner. Samlet sett tilsier aktivitetsbestillingen for 2011 en økning
i antall DRG- poeng med 1,5 pst. fra første tertial 2010 når det tas hensyn til omgjøring
av enkelte tilleggsrefusjoner til DRG- poeng og anslått effekt av endret
registreringspraksis.

Kap. 732, post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning
Kap. 732, post 77 er en overslagsbevilgning. Samlet utbetaling over posten skjer på
grunnlag av registrert aktivitet. En aktivitet i tråd med Prop. 1 S (2010-2011) og Innst.
11 S (2010-2011) tilsier en utbetaling på 238,2 mill, kroner til Helse Nord RHF.
Beløpet er basert på en prognose fra regnskapstall fra juni 2010, og det er dette nivået
som kan videreføres og økes i 2011. Samlet sett tar bevilgningen høyde for en vekst i
poliklinisk aktivitet på om lag 4,5 pst. Bevilgningen legger til grunn en vekst på 5 pst.
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Videre tar
bevilgningen høyde for økt aktivitet innenfor poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap.
732, post 72.

Det skal innføres en ny finansieringsordning for poliklinisk radiologi fra 1. januar 2012.
De regionale helseforetakene må påse at datasystemer mv. tilrettelegges innenfor
gjeldende krav og tidsfrister. Helsedirektoratet vil koordinere dette på nasjonalt nivå.
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De regionale helseforetakene skal delta i det nasjonale koordineringsarbeidet i samsvar
med de føringer og frister direktoratet setter.

Kap. 732, post 78 Tilskudd til forskning og nasjonale medisinske kompetansesentre
Det øremerkede tilskuddet til forskning tildeles i tråd med føringer i brev av 25.3.2008.
Kriteriene for tildeling av tilskudd til forskning er endret fra 2011, jf. Prop. 1 S (2010-
2011).

Kap 732, post 79 Raskere tilbake
Helse Nord RHF tildeles inntil 59,8 mill, kroner til tiltak under ordningen "Raskere
tilbake". Av disse skal 3,8 mill, kroner benyttes til videreføring av
utdanningskapasiteten ved de arbeidsmedisinske avdelingene. Den reelle aktiviteten
innenfor ordningen vil avgjøre de endelige inntektene innenfor rammen. Utbetalingen
vil skje a konto. Departementet vil vurdere a konto-beløpets størrelse i forhold til
rapportert aktivitet innenfor ordningen. Dersom det er mindre behov for midler enn
rammen for bevilgningen, vil departementet holde tilbake penger.

I tillegg til rapportering i årlig melding, skal det rapporteres i ØBAK i henhold til avtalt
mal på de ordinære midlene innen "Raskere tilbake". For midlene til arbeidsmedisinske
avdelinger skal Helse Nord RHF rapportere på bruken av midlene og effekten av
tiltakene i årlig melding.

Kap. 734, post 72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus
Helse Nord RHF tildeles 0,7 mill. kroner til videreføring av rusmestringsenhet ved
fengselet i Bodø, samt 0,9 mill. kroner til én ny rusmestringsenhet ved fengselet i
Tromsø.

Kap. 782, post 70 Helseregistre. Tilskudd
Det tildeles 11 mill, kroner til Helse Nord RHF for videreutvikling og drift av Nasjonalt
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon og
evaluering (SKDE). Det tildeles 16,992 mill, kroner til implementering av
fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Midlene overføres til Helse
Nord RHF, som fordeler midlene i tråd med departementets føringer og de regionale
helseforetakenes felles forslag til fordeling av midler. For ytterligere føringer og
rapporteringskrav på området vises det til oppdragsdokumentets kapittel 6.2.1.

3. Aktivitet
Den ressursrammen som samlet blir stilt til rådighet i dette dokumentet, legger til rette
for en generell vekst i pasientbehandlingen med om lag 1,4 pst. fra 2010 til 2011, jf.
omtale i Prop. 1 S (2010-2011) og Innst. 11 S (2010-2011). Veksten kan imidlertid fordele
seg ulikt innenfor forskjellige behandlingsområder. Det understrekes at vekst i aktivitet
som omfattes av innsatsstyrt finansiering på 1,1 pst. (post 76) og refusjoner for
poliklinisk behandling på om lag 4,5 pst. (post 77) på vanlig måte måles henholdsvis i
forhold til prognoser per 1. tertial 2010 og 1. halvår 2010. Dersom veksten i 2010 blir
høyere enn dette, vil veksten i 2011 bli tilsvarende lavere. Veksten gjelder behandling
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som er omfattet av de aktivitetsbaserte tilskuddsordningene (innsatsstyrt finansiering
og refusjoner for poliklinisk behandling), så vel som behandling som i all hovedsak
finansieres av basisbevilgningen (f.eks. rehabiliteringsopphold utenfor sykehus,
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige). Økte
tilskudd gjennom Opptrappingsplan for rusfeltet kommer i tillegg til dette.

Gjennom de aktivitetsbaserte finansieringssystemene gjøres deler av budsjettet
avhengig av antall pasientbehandlinger og kompleksiteten i behandlingen.
Prioriteringene som gjøres med hensyn til hvilke pasienter som skal behandles og hva
slags behandling den enkelte pasient skal gis, skal være uavhengige av de
aktivitetsbaserte tilskuddene. Det er ikke ment at aktivitetsbasert finansiering skal
dekke hele kostnaden ved undersøkelse eller behandling. Derimot skal de
aktivitetsbaserte tilskuddene sammen med basisbevilgningen legge grunnlaget for
kravet til gjennomføring av til aktivitet. Det er avgjørende at det regionale
helseforetaket er seg dette bevisst for å oppnå tilfredsstillende kostnadskontroll.

Det legges til grunn at midlene til tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige benyttes i samsvar med de spesielle krav som stilles til
gjennomføringen av Opptrappingsplan for rusfeltet.

Det øremerkede tilskuddet innen tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige og til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte innen
prosjektet "Raskere tilbake" skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader
som finansieres gjennom basisbevilgningen.

Styringsparametre:
• Antall produserte DRG- poeng.
• Refunderte polikliniske inntekter.

4. Nye forskrifter
Endret forskrift 18. desember 2001 nr 1539 om godkjenning av sykehus, bruk av
betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten trer i kraft
1.januar 2011. For nasjonale tjenester vises det til kap. 7.1.

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal søke Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenning av

bruk av betegnelsen universitetssykehus innen 1. mai 2011.

Forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS -land
Ny refusjonsordning for dekning av utgifter til helsehjelp utenfor sykehus i andre
EU/EØS- land trer i kraft 1.1.2011. Refusjonsordningen vil gi pasientene større
valgfrihet. HELF0 skal administrere ordningen. De regionale helseforetakene skal
dekke refusjonsutgiftene for de tjenestetyper de har "sørge for"-ansvaret for etter
nærmere bestemte regler.
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5. Nasjonale strategier og handlingsplaner
For 2011 gjelder følgende strategier for spesialisthelsetjenesten:

Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester for eldre (2008-2012)
Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2011)
Nasjonal strategi for diabetesområdet (2006-2011)
Nasjonal strategi for KOLS-området (2006-2011)
Strategi for kvinners helse (2003-2013)
Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering (2008-2011)
Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer
(2008-2012)
Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og
antibiotikaresistens (2008-2012)
Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)
Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade (2009-
2014).
Aksept og mestring — nasjonal hivstrategi (2009 -2014)
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2012)

Det forutsettes at de regionale helseforetakene er kjent med innholdet i strategiene og
handlingsplanene, og at det legges til grunn for utvikling av tjenestetilbudet på de ulike
områdene.

6. Særskilte satsingsområder 2011

6.1 Ventetider, pasientforløp og fristbrudd

Ventetidene i spesialisthelsetjenesten skal reduseres. Tiltak for å nå målet skal
iverksettes innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Aktuelle tiltak kan være økt
utredningskapasitet og bruk av private aktører der dette bidrar til å redusere
ventetidene på en kostnadseffektiv måte. Det er på sikt en målsetting at ventetidene
skal ytterligere reduseres. Andelen fristbrudd i spesialisthelsetjenesten er for høy.
Fristbrudd for rettighetspasienter kan ikke aksepteres.

Det er et mål å få bedre oversikt over pasientenes bevegelser mellom institusjoner og
nivå i helsetjenesten. Det bør framgå av pasientadministrative system og Norsk
pasientregister hvilken instans, institusjon eller enkeltlege som har henvist pasienten til
sykehus, og til hvilken instans eller institusjon pasienten skrives ut/overføres.

Styringsparametre:
• Andel ventetider på nettsiden fritt sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker.
• Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen somatikk.
• Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge

(BUP).
• Gjennomsnittlig ventetid for pasienter innen psykisk helsevern for voksne

(V0P).
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• Gjennomsnittlig ventetid for pasienter Innen tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelavhengige (TSB).

• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten (styringsmål: ned mot 65
løpedager ved utgangen av 2011).

• Andel pasienter innen BUP som er vurdert innen 10 dager (mål: 100 %).
• Andel rettighetspasienter som gis utredning eller behandling innen 65

virkedager i psykisk helsevern og/eller TSB for personer under 23 år (mål: 100
%)

• Andel fristbrudd for rettighetspasienter (mål: 0 %).

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal sørge for at helseforetakene registrerer, kvalitetssikrer og

rapporterer data om henvisninger til Norsk pasientregister.

6.2 Kvalitet og pasientsikkerhet
Tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet, trygge og sikre. Det er et
ledelsesansvar å ha oversikt over status på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenesten.
Mangelfull kommunikasjon og språkforståelse er en risikofaktor og en viktig kilde til
feilbehandling.

6.2.1 Kvalitetsforbedring

Det er et mål at de regionale helseforetakene har mest mulig lik og kunnskapsbasert
behandlingspraksis som understøtter gode pasientforløp. Dette målet kan nås blant
annet ved å implementere nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale medisinske
kvalitetsregistre er et viktig verktøy for å dokumentere behandlingsefiekt over tid, og
gir grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid og forskning. Det er et mål å etablere slike
registre innen viktige fagområder. Videreutviklingen av kvalitetsregisterområdet skal
være i tråd med handlingsplanen for Nasjonalt helseregisterprosjekt. I alt 19
medisinske kvalitetsregistre har status som nasjonale registre, og det er et mål å gjøre
disse registrene landsdekkende og operative i kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i
2011.

Det skal normalt ikke være korridorpasienter.

Styringsparametre:
• Andel epikriser sendt ut innen sju dager (mål: 100%).
• Andel korridorpasienter.
• Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolyse.
• Andel pasienter med sfinkterruptur (fødselsrifter) grad 3 og 4.
• Diabetes - Ben/fotamputasjoner pr 100.000 innbyggere.

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal utrede økonomiske sanksjoner for å unngå

korridorpasienter.
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• Helse Nord RHF ved SKDE og Helse Midt-Norge RHF ved HEMIT skal sikre at
de elementer som må være på plass for at et nasjonalt medisinsk
kvalitetsregister skal settes i produksjon er utviklet i 2011, herunder fungerende
innregistreringsløsning, driftsmiljø, pålogging/autentisering og rapportering.
Helse Vest RHF og Helse Sør-øst RHF skal bidra i arbeidet.

• Helse Nord RHF skal sikre at data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre
gjøres tilgjengelige for bruk i tråd med formålet med registrene.

• Helse Nord RHF skal sikre at de godkjente nasjonale medisinske
kvalitetsregistrene i regionen implementerer felles elektroniske
innregistreringsløsninger som er tilgjengelig for alle som skal levere og bruke
data i henhold til registrenes formål.

• Helse Nord RHF skal sikre at egne enheter er i stand til å levere og å bruke data
fra alle godkjente nasjonale medisinske kvalitetsregistre, herunder etablere og
ivareta infrastruktur som gjør det mulig med elektronisk kommunikasjon
mellom egne avdelinger og de nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

• Helse Nord RHF skal bidra i arbeidet med å tilrettelegge for bruk av mini-HTA i
helseforetakene (herunder utvikling av mini-HTA skjema og nødvendige
støttefunksjoner) i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
og Helsedirektoratet.

6.2.2 Tilgjengelighet, brukervennlighet og brukermedvirkning

Det er et mål at reell brukermedvirkning skal ligge til grunn for lokalt utviklings- og
omstillingsarbeid og forskning. Det bør sees hen til erfaringene fra Nasjonalt
pilotsykehusprosjekt.

Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov. Dette innebærer
både fysisk tilgjengelighet og tilgjengelighet knyttet til kulturell og språklig forståelse.
Det bør tilstrebes at lokale brukerundersøkelser fokuserer på betydningen av
kommunikasjon og språkforståelse for behandlingskvalitet.

Styringsparametre:
• Brukererfaringer kreftpasienter, justert for case-mix.
• Brukererfaringer svangerskap/føde/barsel.
• Fastlegers erfaringer med distriktspsykiatriske sentre.

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal finansiere og gjennomføre et tolkeprosjekt for å bedre

tolketjenesten til samisk befolkning. Sametinget skal involveres i utforming av
mandat for tolkeprosjektet.
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6.2.3 Pasientsikkerhet

Det er et ledelsesansvar å sikre velfungerende systemer for melding av uønskede
hendelser. Ansatte skal oppleve det trygt å melde, og meldingene skal følges opp fra et
system- og læringsperspektiv.

Antall uønskede hendelser skal reduseres. I 2011 starter Nasjonal
pasientsikkerhetskampanje — i trygge hender www. asientsikkerhetskam an'en.no .
Kampanjen skal legge grunnlaget for varige systemer, strukturer og kompetanse om
pasientsikkerhet og bidra til bedre pasientsikkerhetskultur. Nasjonale innsatsområder i
kampanjen er postoperative sårinfeksjoner, riktig legemiddelbruk, behandling av
hjerneslag og psykisk helsevern. Kampanjen starter med en basismåling av omfang av
pasientskader ved hjelp av Global Trigger Tool. Innsatsområdene innføres gradvis.

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal sikre at alle virksomhetene deltar i den nasjonale

pasientsikkerhetskampanjen på de nasjonale innsatsområdene som
styringsgruppen har besluttet, og rapporterer data til kampanjens sekretariat. I
tillegg til rapportering i årlig melding, bes det om en statusrapportering for
helseforetakenes medvirkning i og resultater fra pasientsikkerhetskampanjen
etter utgangen av 2. tertial 2011.

6.3 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB)
Tjenestene innen TSB skal være samordnet, tilpasset pasienter med sammensatte
lidelser og sikre et sammenhengende behandlingsforløp, også ved øyeblikkelig hjelp og
der behandling startes av ambulansetjenesten ved overdoser. Samordning med
tjenestene innen psykisk helsevern er særskilt viktig. Tjenestene bør fortrinnsvis tilbys
nær pasientenes bosted og i samarbeid med kommunale tjenester.
Det er et mål å ha gode rutiner for samarbeid med kommunen under behandling, ved
endt behandling og ved behandlingsavbrudd, samt rutiner for hurtig reinntak i TSB ved
behandlingsavbrudd dersom pasienten ønsker dette.

Helsepersonell fra spesialisthelsetjenesten tilknyttet rusmestringsenhetene skal bidra
til at innsatte ved rusmestringsenhetene blir vurdert med hensyn til rett til nødvendig
helsehjelp for sin rusmiddelavhengighet.

For samiske pasienter må tiltakene ta utgangspunkt i samiske pasienters rett til
tilrettelagte tjenester med utgangspunkt i samisk språk og kultur.

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal øke kapasiteten innen TSB.

• Helse Nord RHF skal etablere behandlingsforberedende tiltak for
rettighetspasienter i påvente av oppstart av behandling i samarbeid med
kommunene.
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• Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for å øke andelen pasienter som fullfører
TSB.

• Helse Nord RHF skal bistå HOD og Helsedirektoratet i arbeidet med ny
stortingsmelding om ruspolitikken.

6.4 Psykisk helsevern

Pasienter/brukere skal få tilbud på et nivå som best mulig kan tilrettelegge for
mestring og et normalt liv. Tilbudet skal gis på kommune- eller DPS- nivå der dette er
forsvarlig. Det er et mål at DPS skal utvikles til å ha nødvendige akuttfunksjoner slik at
alle henvendelser kan rettes dit uavhengig av tid på døgnet. DPS forutsettes å være
veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten. Videre er det et mål at DPS skal ha
tilstrekkelig kompetanse om psykiske lidelser hos eldre. Sykehusene skal ivareta
oppgaver som bare kan utføres på sykehusnivå. Akuttnettverket forutsettes videreført
med sikte på en videre utvikling av akuttfunksjonene.

Antall tvangsinnleggelser og omfanget av tvangsbruk i psykisk helsevern skal
reduseres og kvalitetssikres. Det må legges til rette for at rettighetene til
fengselsinnsatte med psykiske og rusrelaterte lidelser ivaretas.

Datakvaliteten innen psykisk helsevern skal bedres.

Styringsparametre:
• Andel tvangsinnleggelser, ratejustert for befolkning i opptaksområdet.
• Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern barn og unge.
• Datakvalitet lovgrunnlag psykisk helsevern voksne.
• Datakvalitet hovedtilstand psykisk helsevern voksne.

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for at nødvendige akuttfunksjoner kan

etableres ved DPSene.

• Helse Nord RHF skal gjennomgå funksjons- og arbeidsfordeling innen psykisk
helsevern med bakgrunn i tilrådning fra Nasjonal strategigruppe II.

Helse Nord RHF skal bidra i Helsedirektoratets gjennomgang av ressursbruk,
prioriteringer og arbeidsmåter innen psykisk helsevern for barn og unge.

• Helse Nord RHF skal bistå Helsedirektoratet i tilknytning til oppdrag
vedrørende utarbeidelse av statusrapport og vurdering av status for ambulant
virksomhet innen psykisk helsevern og TSB.

• Helse Nord RHF skal rapportere utskrivningsklare pasienter til DPS og
kommuner til Norsk pasientregister.
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Helse Nord RFIF skal innhente egenevaluering fra Samisk nasjonalt
kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) med sikte på en vurdering av
hvordan oppgavene ivaretas og en vurdering av utviklingstrekk. Rapport bes
oversendt departementet sammen med Helse Nord RHFs vurderinger.

Det skal iverksettes et pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet i påvente av etablering
av ny særreaksjonsordning i 2011 for utilregnelige som begår grove, vedvarende
lovbrudd. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med spesialisthelsetjenesten,
kommunale instanser, politi/kriminalomsorg og NAV. Formålet er å utvikle
arbeidsmåter/vinne kunnskap som kan bidra til å forebygge dommer på ny
særreaksjonsordning og som kan bidra til en bedre gjennomføring når dom foreligger.

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal samarbeide med Helsedirektoratet om etablering og

gjennomføring av pilotprosjektet.

6.5 Kreftbehandling

Høy kvalitet og kompetanse, tilstrekkelig kapasitet, likeverdig tilgjengelighet,
hensiktsmessig organisering og bedre samhandling mellom alle ledd på kreftområdet
er viktige mål. Pasientforløp skal ivareta god behandlingskvalitet og sikre at
kreftpasientene unngår unødig venting på utredning og behandling. Det er viktig at det
finnes gode tilbud når det gjelder palliativ pleie og hospice. Tilbudene skal inngå som
en integrert og naturlig del av spesialisthelsetjenesten og kommunenes samlede helse-
og omsorgstilbud.

Arbeidet med å bedre kvaliteten i tjenesten skal ta utgangspunkt i Helsetilsynets
rapport om risikobildet i norsk kreftbehandling (4/2010), med spesiell vekt på de tre
viktigste risikoområdene i rapporten: utredningslogistikk (sen diagnostikk),
informasjonsflyt og komplikasjonsovervåkning.

Styringsparametre:
• Tid fra henvisning til første behandling tykktarmskreft.
• Tid fra henvisning til første behandling brystkreft.
• Tid fra henvisning til første behandling lungekreft.

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal etablere systemer for å sikre at den vedtatte

funksjonsfordelingen innen kreftkirurgi i regionen følges opp.

• Helse Nord RHF skal samarbeide med Helsedirektoratet om planlegging og
igangsetting av et pilotprogram for tykk- og endetarmskreft.

6.6 Innovasjon
Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, men
også om virksomhetsforbedringer i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser,
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organisatoriske løsninger og pasientforløp. I henhold til St. meld. nr. 7 (2008-2009) Et
nyskapende og bærekraftig Norge  ble det besluttet å forlenge den pågående satsingen på
behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren til ti år, forutsatt en
positiv halvveisevaluering, og å utvide denne til også å omfatte forskningsbasert
innovasjon. Halvveisevalueringen sluttføres våren 2011. De regionale helseforetakene
er sentrale aktører i satsingen og er bidragsytere i arbeidet med å implementere
nasjonal satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren (2007-2017).

Det er et potensial for å utnytte den samlede nasjonale
kommersialiseringskompetansen bedre, bl.a. gjennom økt samarbeid med universitets-
og høyskolesektoren. Det er videre et potensial for å øke innovasjonsaktiviteten
gjennom bruk av offentlige innkjøp, før-kommersielle avtaler og prosjekter med
leverandørindustrien.

Det er behov for å vurdere og videreutvikle dagens sett med indikatorer for innovasjon i
helsesektoren. Målinger av innovasjonsaktivitet i helseforetakene bør fange opp alle
sider ved innovasjon — også endringer som resultat av prosess- og tjenesteinnovasjoner
slik at indikatorene på en adekvat måte fanger opp både kommersiell og ikke-
kommersiell innovasjonsaktivitet. Dagens indikatorsett må gjennomgås med tanke på at
rapportering hovedsaklig skal skje basert på etablerte datakilder.

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal i samarbeid med øvrige helseforetak iverksette tiltak for å

ivareta innovasjonspotensialet knyttet til offentlige innkjøp blant annet gjennom før-
kommersielle avtaler.

• Helse Nord RHF skal, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og
under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, innen 30. september 2011 utarbeide forslag til
et sett med nasjonale indikatorer for innovasjon i helsesektoren. Forslaget skal
vurdere dagens indikatorer, samt foreslå nye indikatorer som dekker prosess og
tjenesteinnovasjon.

7. Andre områder

7.1 Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
Betegnelsen nasjonale tjenester omfatter nasjonale kompetansetjenester (tidligere
nasjonale kompetansesentre) og nasjonale og flerregionale behandlingstjenester
(tidligere lands- og flerregionale funksjoner). Den foreliggende gjennomgangen av
nasjonale tjenester fra de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet og de vedtatte
forskriftsendingene vil ligge til grunn for endringer i nasjonale tjenester i 2011.

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal implementere nytt styringssystem for nasjonale tjenester

fra den tid departementet beslutter.
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7.2 Habilitering og rehabilitering

Rehabiliterings- og habiliteringstiltak skal være en integrert del av pasientforløpet hos
barn og voksne med ulike sykdommer og skader. Samhandlingsreformens mål om mer
helhetlige og sammenhengende tjenester uten unødige brudd og forsinkelser gjelder i
stor grad for habiliterings- og rehabiliteringsfeltet. Gjennom samhandlingsreformen
skal det vurderes om kommunene skal få større ansvar for rehabilitering og
habilitering.

Det er et mål å systematisere barne- og voksenhabiliteringsarbeidet og sikre
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.

Tjenester som tilbys fra koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten skal være
synlige og lett tilgjengelige.

Pasienter skal få nødvendige behandlingshjelpemidler som del av medisinsk
behandling, og tildeling av behandlingshjelpemidler skal skje ut fra en individuell
vurdering i det enkelte tilfelle.

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal be samarbeldsorganene mellom de regionale

helseforetakene og universitetene og høyskolene om å gjennomgå fagplaner for
utdanningene med sikte på å sikre tilrettelegging av praksis innenfor habilitering
og rehabilitering, samt understreke tjenestens ansvar som praksisarena for å
sikre gode læringsmuligheter innen fagfeltet.

• Helse Nord RHF skal i 2011 kjøpe tjenester fra private opptrenings- og
rehabiliteringsinstitusjoner i minst samme omfang som i 2010. Det forutsettes at
det tas hensyn til forventet bruk av tjenester i disse institusjonene fra andre
regionale helseforetak.

7.3 Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Nødmelde- og ambulansetjenesten skal ha god kompetanse og rask respons. Det skal
være likeverdig tilgang til nødmeldetjenesten for funksjonshemmede,
minoritetsspråklige og den samiske befolkningen. Det er et mål å bedre samarbeid og
kommunikasjon mellom akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, øvrig kommunal
helse- og omsorgstjeneste og de frivillige organisasjonene.

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal iverksette tiltak for å sikre nødvendig språk- og

kulturkompetanse i AMK- sentralene.

• Helse Nord RHF skal samarbeide med Helsedirektoratet i å utvikle nasjonale
krav til ambulansebiler, både de som brukes til akutte oppdrag og de som
brukes til ordinær bårepasienttransport.
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• Helse Nord RHF skal samarbeide med Helsedirektoratet om å etablere et
nasjonalt system for rapportering og bearbeiding av data fra de akuttmedisinske
tjenester utenfor sykehus.

7.4  Hjerteflimmerbehandling

Pasienter med hjerteflimmer skal tilbys behandling i henhold til nasjonale faglige
anbefalinger. På bakgrunn av de nye anbefalingene fra Helsedirektoratet for behandling
av pasienter med atrieflimmer og av hensyn til likebehandling av pasientene, finner
departementet det riktig at alle pasienter med behov for ablasjon vurderes i forhold til
prioriteringsforskriften eller forsvarlighetskravet, jf. brev fra departementet til de
regionale helseforetakene 27.10.2010.

Oppgave:
• Det bes om statusrapportering for dette arbeidet innen utgangen av 1. tertial

2011.

7.5 Behandling av sykelig overvekt

En gjennomgang viser at ventetiden for utredning og behandling av sykelig overvekt er
ulik og noen steder for lang jf. Helsedirektoratets prioriteringsveileder for sykelig
overvekt, IS-1702. Pasienter med sykelig overvekt skal sikres et helhetlig og
sammenhengende tilbud.

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal gjennomgå og eventuelt øke kapasiteten for utredning og

behandling av sykelig overvekt.

7.6 Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME)

Tilbudet om diagnostikk, behandling, og rehabilitering, herunder lærings- og
mestringstilbud til pasienter CFS/ME skal være adekvat og i henhold til oppdatert
kunnskap. Helsedirektoratet skal innen utgangen av 2. tertial 2011 ha gjennomført en
oppsummering av relevant forskning om oppfølging av pasienter med CFS/ME. På
oppdrag fra Helsedirektoratet foretar SINTEF Teknologi og samfunn en gjennomgang
av tilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge. Departementet vil, på bakgrunn av råd
fra Helsedirektoratet, komme tilbake med oppdrag for å sikre denne pasientgruppen et
best mulig tilbud om diagnostisering og oppfølging.

7.7 Tilbudet til pasienter med astma og allergiske lidelser

Det er et mål å styrke den nasjonale kompetansen innenfor astma, allergi og
overfølsomhetssykdommer og utvikle gode rutiner for utredning, diagnostisering og
behandling av astma og allergisk sykdom/ overfølsomhet hos barn og voksne

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal som oppfølging av Nasjonal strategi for forebygging og

behandling av astma- og allergisykdommer (2008-2012) etablere et regionalt
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tverrfaglig kompetansemiljø for astma- og allergisykdommer med hovedfokus på
rådgivning og kompetanseoverføring for et best mulig tilbud lokalt.

7.8 Ernæring og mattrygghet

Gode rutiner og kompetanse skal sikre at  ernæring  er en integrert del av
behandlingstilbudet. Veiledningsoppgaven ovenfor kommunene skal ivaretas på
ernæringsområdet. Eldres ernæringssituasjon skal ha spesielI oppmerksomhet

Oppgave:
• Helse Nord RHF skal følge opp Mattilsynets rapport: Nasjonalt tilsynsprosjekt

(2008-2009) Institusjonskjøkken.

7.9 Beredskap og smittevern

Det er et mål at det finnes oppdaterte og øvede beredskapsplaner med rutiner for å
oppdage og varsle hendelser, og for effektiv, koordinert ressursdisponering ved kriser.
Sektorens beredskaps- og smittevernarbeid forutsetter samarbeid mellom regionale
helseforetak, kommuner, fylkesmenn, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet,
Strålevernet og andre aktører. Kommunale og private institusjoner og øvrige
samarbeidspartnere skal få nødvendig smittevernbistand. Det skal arbeides målrettet
for å forebygge sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens, antibiotikabruk skal
overvåkes, og det må sikres at smittevernpersonell i regionen har nødvendig
kompetanse. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen skal bidra til økt fokus på
infeksjonskontroll i helseforetakene og bedre kvalitet på rapportering til Norsk
overvåkingssystem for infeksjoner 1 sykehustjenesten (NOIS).

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal følge opp erfaringene fra håndteringen av influensa A (H1N1)

og bidra i utarbeidelsen av ny Nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa.

• Helse Nord RHF skal sørge for at helseforetaksgruppen, med utgangspunkt i
erfaringene fra håndteringen av ny influensa A (H1N1) og vulkanutbruddet på
Island, oppdaterer og foretar nødvendige tilpasninger i sine beredskapsplaner.

• Helse Nord REF skal delta i planleggingen og gjennomføringen av Øvelse Barents
Rescue 2011 og legge til rette for samarbeidsprosjekter på andre relevante områder
mellom helseforetak i regionen og russiske motparter for å bidra til velfungerende
norsk-russiske samarbeidsrelasjoner på helseområdet.

• Departementet viser til pågående arbeid og ber Helse Nord RHF sikre nødvendig
medisinsk kompetanse og beredskap ved Longyearbyen sykehus sett i lys av
befolkningsutvikling og økt aktivitet på Svalbard.
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8. Utdanning av helsepersonell
Utdanning av helsepersonell er et viktig virkemiddel for å sikre riktig kompetanse og
tilstrekkelig helsepersonell. Utdanning, kompetanseutvikling og kompetanseoverføring
blir svært viktig for å lykkes med samhandlingsreformen.

Ledelsesforankring og god organisering og veiledning av praksis- og turnusordningene
bidrar til at helseforetakene framstår som gode og attraktive læringsarenaer. I 2011
hvor samhandlingsreformen forberedes blir det svært viktig å utnytte etablerte
samarbeidsorganer med utdanningsinstitusjoner på en god og kraftfull måte. Arenaer
for samarbeid med kommunene om utdanningsbehov og praksis bør vurderes.
Regionale helseforetak har et felles ansvar for tilrettelegging av praksisplasser for
desentraliserte utdanninger og utdanninger som ikke er etablert i alle helseregioner.
Vedlegg 1 viser blant annet aktivitetskravene Kunnskapsdepartementet har satt til
universiteter og høgskoler.

Gjennom fordeling av legestillinger og tilrettelegging av effektive utdanningsløp har
regionale helseforetak ansvar for at det utdannes et tilstrekkelig antall legespesialister
innen de ulike spesialitetene. Det må legges til rette for å sikre breddekompetanse,
særlig på mindre sykehus. De regionale helseforetakene skal ha særskilt
oppmerksomhet på legestillinger som kan styrke utvikling av lokalsykehus og
samhandling med kommunene.

På spesialistområdet skjer det i 2011 flere omlegginger og arbeider. Helsedirektoratet
overtar fra høsten 2011 offentlig spesialistgodkjenning. Helsedirektoratet har flere
sentrale oppgaver på spesialistområdet og skal blant annet vurdere struktur og innhold
i legenes spesialistutdanning samt hvorvidt andre personellgrupper skal få offentlig
spesialistgodkjenning. Regionale helseforetak vil bli involvert på egnet måte. De
regionale helseforetakene skal etterleve kravene i det lovbaserte
legefordelingssystemet og bidra til implementering og drifting av det nye systemet for
forvaltning av legehjemler.

Regionale helseforetak har ansvar for å sikre tilstrekkelig kompetanse i samisk språk
og kultur.

Oppgaver:
• Helse Nord RHF må analysere framtidig behov for legespesialister for å avdekke

områder hvor det kan bli diskrepans mellom forventet behov og tilgang på
spesialister. Det må iverksettes tiltak for å bidra til økt utdanning i
rekrutteringsutsatte legespesialiteter. Regionale helseforetak bør samarbeide
om denne oppgaven.

• Helse Nord RHF skal sørge for at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser
innenfor helsefagarbeiderutdanningen og ambulansearbeiderutdanningen.
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• Helse Nord RHF skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med å skaffe bedre
oversikt og data over personellutvikling og kompetansebehov i
spesiaIistheIsetjenesten framover. Tilleggskompetanse utover
grunnutdanningene skal ha et særlig fokus.

• Helse Nord RHF skal i samarbeid med utdanningsinstitusjonene (Universitetene
i Bergen og Oslo) sørge for et tilstrekkelig antall stillinger for tannleger under
spesialisering i oral kirurgi og oral medisin. Det bør spesielt vurderes om det
kan opprettes stilling(er) ved Nordlandssykehuset HF.

• De fem regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RTVS) er gitt i oppdrag å implementere
opplæringspakke for å styrke tilbudet til FN- og NATO-veteraner i alle regioner.
Helse Nord RHF skal påse at opplæringen gjennomføres i sin region.

• Helse Nord RHF skal heve kompetansen innen sterilforsyning. De regionale
kompetansesentre for smittevern kan være aktuelle samarbeidspartnere ved
utvikling og vedlikehold av opplæringsprogram.

• God kompetanse i bruk av strålekilder i diagnostikk og behandling skal sikres,
både når det gjelder strålebiologiske forhold generelt og strålehygiene i forhold
til pasienter og helsepersonell. Helse Nord RHF skal sørge for gode rutiner for
internundervisning av relevant personell 1 strålehygieniske forhold og
tilstrekkelig kompetanse i medisinsk fysikk.

9. Forskning
Forskning, forskerutdanning, formidling og implementering av forskningsresultater og
innovative løsninger i tjenesten bidrar til å sikre at tjenestetilbudet som gis er trygt,
kostnadseffektivt og gir en helsegevinst. Både helseforetak med
universitetssykehusfunksjon og mindre helseforetak skal delta i forskning.

Det er et mål å styrke pasientrettet klinisk forskning, herunder forskerinitierte, kliniske
intervensjonsstudier av høy kvalitet og forskning av høy relevans i helseforetakene.
Pasientenes rett til nødvendig informasjon må sikres i utprøvende behandling. Det er
et mål å sikre oppbygning av forskningskompetanse innen forskningssvake
fagområder, samtidig som det er viktig å stimulere forskningsmiljøer av høy kvalitet
slik at disse miljøene kommer i posisjon til å få eksterne midler nasjonalt og
internasjonalt, bl.a. gjennom EUs 7. rammeprogram. Det er fremdeles et potensial for
økt nasjonalt forskningssamarbeid. Det er nødvendig å sikre god infrastruktur for
gjennomføring av kliniske studier og for forskningsbasert utvikling og utprøving av ny
teknologi i Norge, herunder det pågående arbeidet med å etablere en nasjonal oversikt
over pågående og sluttførte kliniske studier i helseforetakene. Det er ønskelig med
norsk deltakelse i det europeiske nettverket for forskningsinfrastruktur for kliniske
studier European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN),
htt : www.ecrin.or .
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Øremerkingen av midler i basisbevilgningen til samhandlingsforskning videreføres.
Med samhandlingsforskning menes forskning der en skal etablere ny kunnskap om
hvordan faglige, organisatoriske, kulturelle, økonomiske og teknologiske forhold i
tjenestene bidrar til å identifisere barrierer eller understøtte samhandlingsreformens
målsettinger.

En felles nasjonal database for registrering av vitenskapelige publikasjoner (Norsk
vitenskapsindeks) i helse, institutt og universitets- og høyskolesektoren etableres fra
1.1.2011. Databasen skal benyttes som grunnlag for nasjonal måling av vitenskapelig
publisering i helseforetakene. Dette innebærer en vesentlig omlegging av dagens
rutiner for rapportering av vitenskapelige publikasjoner. Det vises til revidert
oppdragsdokument for 2010. I 2011 skal det rapporteres til NIFU etter dagens system
innen 15. mai 2011 samtidig som helseforetakene skal sikre egenrapportering gjennom
Norsk vitenskapsindeks senest innen 1. september 2011.

Det skal innføres et felles klassifikasjonssystem for medisinsk og helsefaglig forskning
etter fagområde og type forskning i nasjonale rapporteringssystemer for forskning ved
bruk av Health Research Classification System, h : www.hrcsonline.net .

Det er ønskelig at det tilrettelegges for størst mulig åpenhet og tilgjengeliggjøring av
forskningsresultater. Det vises til at forskningsarkivet HeRa er åpent tilgjengelig for alle
helseforetak, htt : hera.helsebiblioteket.no hera .

Oppgaver:
• Helse Nord RHF skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene

legge til rette for etablering av et norsk nettverk for forskningsinfrastruktur for
kliniske studier (norsk ECRIN) og søke om norsk deltagelse i ECRIN-
nettverket.

• Helse Nord RHF skal iverksette nødvendige prosesser og sikre at det avsettes
ressurser og kompetanse ved helseforetakene slik at Norsk vitenskapsindeks
kan benyttes som rapporteringsverktøy for vitenskapelige publikasjoner i
helseforetakene fra 2011.

10. Forholdet til Helsedirektoratet
Departementet har i tildelingsbrevet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å bidra til å
håndtere sentrale innsatsområder i spesialisthelsetjenesten. Dette kan være innspill
som brukes som underlag for departementets politikkutforming eller tiltak som retter
seg mot de regionale helseforetakene.

Det er av stor viktighet for gjennomføringen av Helsedirektoratets pålagte oppgaver at
direktoratet og de regionale helseforetakene finner egnede samarbeidsformer. I
fellesrundskriv IS-1/2011 omtaler Helsedirektoratet en del sentrale oppgaver
direktoratet vil søke samarbeid med de regionale helseforetakene om.

22

Side 115



Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at de regionale helseforetakene bidrar til
finansiering av Helsebiblioteket slik at tilskuddet i 2011 blir på samme nivå som 12010.

11. Oppfølging og rapportering
Oppfølging gjennom plan- og meldingssystemet skal gi departementet informasjon om
måloppnåelse av helsepolitiske mål.

Rapporteringpå aktivitet
Den ressursrammen som er vedtatt legger til rette for en vekst i den ISF- finansierte
aktiviteten med 1,1 pst. i 2011 med utgangspunkt i 1. tertial 2010. Dette er konkretisert i
form av antall DRG- poeng. De regionale helseforetakene skal rapportere antall DRG-
poeng i årlig melding og ikke vekst i antall DRG- poeng fra 2010. Veksten i ISF-
finansiert aktivitet i 2011 vil kunne avvike fra det som er lagt til grunn i
styringsparameteren avhengig av aktivitetsutviklingen i 2. og 3. tertial 2010.

Rapporteringpå styringsparametre
Det fremgår av vedlegg 2 hvilke styringsparametre det skal rapporteres på i 2011 samt
rapporteringsfrekvens- og tidspunkt. Samtlige styringsparametre skal rapporteres i
henhold til rapporteringsmal som vil bli overlevert det regionale helseforetaket i
foretaksmøtet i januar 2011. Departementet legger til grunn at de regionale
helseforetakene bruker de datakilder som er angitt i vedlegg 2 som grunnlag for
rapporteringen. For brukererfaringer skal det brukes data fra de nasjonale
brukererfaringsundersøkelsene som gjennomføres i 2011. Helse- og
omsorgsdepartementet kan be om ytterligere informasjon dersom det er uklarheter
rundt enkelte styringsparametre.

Scerskilt rapportering
Det bes om statusrapportering for arbeidet med å vurdere alle pasienter med behov for
ablasjon i forhold til prioriteringsforskriften eller forsvarlighetskravet og sørge for at
pasienten tilbys ablasjonsbehandling når dette anses som nødvendig helsehjelp, jfr.
brev fra departementet til de regionale helseforetakene 27.10.2010, etter utgangen av 1.
tertial 2011.

Det bes om statusrapportering på helseforetakenes medvirkning i og resultater fra den
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen etter utgangen av 2. tertial 2011.

Rapportering i årlig melding
I årlig melding skal det rapporteres på hvordan de regionale helseforetakene har fulgt
opp oppgaver i oppdragsdokumentet for 2011. Videre er det i vedlegg 3 en tabell som
skal brukes som grunnlag for rapportering på spesifiserte områder. Frist for
innsendelse av styrets årlige melding er 1.3.2012.

Det regionale helseforetaket har ansvar for at avvik fra gitte oppgaver og
styringsparametre meldes departementet når slike avvik blir kjent.
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Helse Nord RHF skal komme med innspill til statsbudsjettet for 2013 innen 10.12.2011.

Rapporteringen skal skje elektronisk til ostmottak@hod.de .no med kopi til
ra orterin @hod.de .no

Oslo, 22. desember 2010

Anne-Grete Strøm-Erichsen
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Vedlegg 1: Utdanning av helsepersonell - dimensjonering
GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter hvor
elevene/lærlingene/studentene har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommune har ansvar for de
videregående skolene og for å sikre den enkeltes rett til slik utdanning. I de fleste fylker er det et opplæringskontor
som i samarbeid med praksisarenaene skal sikre læreplasser i de yrkesfaglige utdanningene.
VIDEREUTDANNING omfatter spesialistutdanning av leger og tannleger, og studier ved fagskoler, høgskoler og
universiteter hvor studentene har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr
videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes
løst i samarbeidsorganet

Kunnskapsdepartementet fastsetter årlige aktivitetskrav for enkelte studier ved utdanningsinstitusjonene (jf
Helsemod/ www.ssb.no). Følgende aktivitetskrav er fastsatt for 2011/2012:

1

• 65

675
105
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De fleste ABIOK-utdanningene har ikke årlige opptak, og aktivitetskravene for disse gjelder gjennomsnittlig
studiepoengproduksjon. Audiografutdanningen ved Høgskolen i Sør Trøndelag har aktivitetskrav 31.

Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Vestfold har opptak annet hvert år på jordmorutdanningen. For disse
institusjonene blir derfor aktivitetskravet lik 0 for jordmorutdanningen for 2011/2012. For 2012/2013 blir
aktivitetskravet lik 21 for Høgskolen i Sør-Trøndelag og 14 for Høgskolen i Vestfold. For Diakonhjemmet Høgskole
er det et samlet aktivitetskrav for ergoterapi og vernepleie på 76 studiepoengsenheter. For 2012/2013 vil dette være
106. I 1998 ble det inngått en avtale mellom Høgskolen i Telemark og Diakonhjemmet Høgskole om samarbeid på
vernepleierutdanning. Avtalen ble fornyet i 2002. De to institusjonene alternerer (annet hvert år) om å tilby 30 nye
studieplasser til desentralisert vernepleieutdanning. For 2011/2012 har Høgskolen i Telemark disse plassene. For
2012/2013 har Diakonhjemmet Høgskole disse plassene.

Behovet for praksisplasser er høyere enn aktivitetskravet fordi utdanningsinstitusj onene som følge av forventet frafall
må ta opp et høyere antall personer enn det aktivitetskravet viser. Det gjøres oppmerksom på at KD for 2011, i tillegg
til ovenstående aktivitetskrav, også tildeler nye studieplasser som utdanningsinstitusjonene kan fordele fritt på
fagområder. Fordelingen blir kjent 1. mars 2011. Noen studieplasser forventes å gå til fag som trenger
praksisutdanning i helseforetakene. Samarbeidsorganet må komme frem til hvor mange praksisplasser det skal
legges til rette for (jf Instruks om de regionale helseforetakenes forhold til universiteter og høgskoler, revidert 20.
januar 2004).

Følgende aktivitetskrav er fastsatt for hhv medisin, psykologi og farmasi ved universitetene:
Univers edisin ologi
Universite i 209 97

'versi c Bergen 127 70
116 55

Universt i Trorn,0 89 32

57
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TURNUSTJENESTE  kompletterer grunnutdanningen og er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon.
Helsedirektoratet (SAFH) fastsetter hvor mange turnusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette
for og formidler dette i brev til hvert av RHFene. Antallet turnusplasser for leger økes med 25 fra og med august
2011. Fordelingen over antall kandidater som begynner i turnustjeneste vår og høst 2011 framgår av tabellen
nedenfor.
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FORDELING AV NYE LEGESTILLINGER
I henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 4-2 kan departementet årlig fastsette antall nye legestillinger og fordele
disse på de ulike spesialitetene. Innenfor denne rarnmetildelingen har de regionale helseforetakene et ansvar i å
bidra til at det utdannes et tilstrekkelig antall legespesialister innen de ulike spesialitetene. God lokal, regional og
nasjonal fordeling av leger og mellom spesialiteter skal legges til grunn. For 2011 er fordelingen som følger:

Helse Sør-Øst RHF tildeles i tillegg 30 midlertidige overlegestillinger til omsfillingsprogrammet for
hovedstadsområdet.

Stillinger til psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering, behandling av kroniske sykdommer og
kreftbehandling skal spesielt vurderes.

De 12 utdanningsstillinger i geriatri som ble tildelt som ekstra kvote i 2009 skal fortsatt øremerkes samme formål.
RHFene anmodes om å prioritere bruk av ledige overlegestillinger til hjemler i geriatri der dette er nødvendig for å
oppnå tilstrekkelig utdanningskapasitet.

RHFet skal vurdere omdisponering av ubesatte stillinger, før det tildeles nye stillinger til HFene. For ikke å svekke
utdanningskapasiteten i regionen, gjelder dette også for utdanningsstillinger.

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeIing (NR) skal på basis av innrapporterte tall fra RHFene
ha oversikt over stillingsstrukturen for leger i helseforetakene. RHFene skal på forespørsel innrapportere hvordan
fordelte stillinger er benyttet og gi en oversikt over ubesatte og "ikke fordelte" stillinger.
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Vedlegg  2  -  Styringsparametre 2011

.es e  s
Antall produserte DRG- Regionale helseforetak Månedlig Månedlig
poeng3
Refunderte polikliniske Regionale helseforetak Månedlig Månedlig
inntekter4
Andel ventetider på 100 % Helsedirektoratet Helsedirektoratet Tertialvis
nettsiden fritt
sykehusvalg som er
oppdatert siste 4 uker
ENDRET: NPR Månedlig Månedlig
Gjennomsnittlig og
median ventetid for
pasienter innen somatikk
ENDRET: NPR Månedlig Månedlig
Gjennomsnittlig og
median ventetid for
pasienter innen psykisk
helsevern for barn og
unge (BUP)
ENDRET: NPR Månedlig Månedlig
Gjennomsnittlig og
median ventetid for
pasienter innen psykisk
helsevern for voksne
(V0P)
EN DRET: NPR Månedlig Månedlig
Gjennomsnittlig og
median ventetid for
pasienter innen
tverrfaglig spesialisert
behandling for
rusmiddelavhengige
(TSB)
NY: Gjennomsnittlig
ventetid i
spesialisthelsetjenesten
ved utgangen av 2011
Andel pasienter innen
BUP som er vurdert
innen 10 dager
Andel rettighetspasienter
som gis utredning eller
behandling innen 65

ISF- finansiert aktivitet er basert på tertialvis rapportering fra regionale helseforetak til NPR.
4 ISF- finansiert aktivitet er basert på tertialvis rapportering fra regionale helseforetak til NPR.
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virkedager i psykisk
helsevern og TSB for
personer under 23 år
Andel fristbrudd for 0 % NPR Tertialvis Tertialvis
rettighetspasienter
Andel epikriser sendt ut 100 % NPR Tertialvis Tertialvis
innen en uke
Andel korridorpasienter NPR (Nasjonal Tertialvis Tertialvis

kvalitetsindikator)
ENDRET -Andel NPR Tertialvis Tertialvis
pasienter med
hjerneinfarkt som får
trombolyse
NY - Sfinkterruptur MFR Halvårlig Årlig
(fødselsrifter) grad 3
og 4

NY Diabetes NPR Årlig Årlig
Ben/fotamputasjoner pr
100.000 innbyggere
NY — Brukererfaringer Kunnskapssenteret Årlig Årlig
kreftpasienter, justert for (Nasjonale
case-mix brukererfarings-

undersøkelser)
NY — Brukererfaringer Kunnskapssenteret Årlig Årlig
svangerskap/føde/barsel (Nasjonale

brukererfarings-
undersøkelser)

NY — Fastlegers Kunnskapssenteret Årlig Årlig
erfaringer med DPS (Nasjonale

brukererfarings-
undersøkelser)

Andel NPR (Nasjonal Tertialvis Tertialvis
tvangsinnleggelser, kvalitetsindikator)
ratejustert for befolkning
i opptaksområdet
NY - Tid fra henvisning NPR Tertialvis Tertialvis
til første behandling
tykktarmskreft
NY - Tid fra henvisning NPR Tertialvis Tertialvis
til første behandling
lungekreft
NY - Tid fra henvisning NPR Tertialvis Tertialvis
til første behandling
brystkreft
NY - Datakvalitet 100 % NPR Tertialvis Tertialvis
hovedtilstand psykisk
helsevern barn og unge
NY - Datakvalitet 100 % NPR Tertialvis Tertialvis
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lovgrunnlag psykisk
helsevern voksne
NY - Datakvalitet
hovedtilstand psykisk
helsevern voksne

100 % NPR Tertialvis Tertialvis

30

Side 123



Vedlegg 3  — Rapportering på særskilte områder

Antall nye desentraliserte tiltak

Antall nasjonale medisinske
kvalitetsregistre som har elektronisk
innrapporteringsløsning.
Antall barn som fødes av kvinner i LAR- MFR
behandling og systematisk registrering av
type tilbud denne gruppen får.
Antall oppsøkende/ambulante team innen
TSB.
Antall pasienter over 18 år behandlet i
henholdsvis sykehus og DPS per 10 000
innbygger over 18 år fordelt på
døgninnleggelser, poliklinisk virksomhet
Innen psykisk helsevern.
Antall DPS som tilbyr brukerstyrte plasser.

Antall ambulante team, fordelt på hvs
akutteam, rus/dobbeltdiagnose-team, andre
behandlingsteam og ambulante team innen
psykisk helsevern for barn og unge.
Antall læreplasser innenfor
helsefagarbeiderutdanningen og
ambulansearbeiderutdanningen.
Antall utdanningsstillinger for tannleger
under spesialisering.
Antall OFU (evt. IFU) løpende og nye
kontrakter i 2011, samlet prosjektverdi og
helseforetakets bruk av ressurser målt i
kroner på de to kategorier.
Antall FORNY (kommersialisering av FoU-
resultater), BIP (brukerstyrte
innovasjonsprosjekter) og KBM
(kompetanseprosjekter med
brukermedvirkning) prosjekter samt tildelte
midler fra Norges forskningsråd til
innovasjonsprosjekter i 2011.
Antall registrerte oppfinnelser i 2011.

Antall innleverte, i 2011, og videreførte
patentsøknader
Antall bedriftsetableringer i 2011.

Innovasjon
Norge/
Interne
kilder
Norges
forsknings
råd
/interne
kilder

DOFI

Interne
kilder
Brønnøysu

Skriftlig
tilbakemelding
Skriftlig
tilbakemelding

Skriftlig
tilbakemelding

Skriftlig
tilbakemelding
Skriftlig
tilbakemelding

Skriftlig
tilbakemelding
Skriftlig
tilbakemelding

Skriftlig
tilbakemelding

Skriftlig
tilbakemelding
Skriftlig
tilbakemelding

Skriftlig
tilbakemelding

Skriftlig
tilbakemelding
Skriftlig
tilbakemelding
Skriftlig
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Antall lisensavtaler i 2011.

Antall forprosjekter finansiert av InnoMed.

Antall og andel av alle innkomne e-søknader
som omtaler innovasjonspotensial i 2011.

Årlig forskningspoeng beregnet fra
artikkelproduksjon og avlagte doktorgrader
totalt for Helse Nord RHF.
Årlige publikasjoner rapportert til Cristin
innen 1. september.
Årlig ressursbruk til forskning og utvikling
totalt i Helse Nord RHF, herunder andel til
psykisk helse og rus (beregnet av NIFU).
Andel prosjekter og andel tildelte midler til
forskningsprosjekter mv. i Helse Nord RHF
på utvalgte prioriterte fagområder innen
forskning inkl samhandlingsforskning (jf
definisjonen under pkt. 7.1 , herunder rus,
psykisk helse, rehabilitering/habilitering,
kvinnehelse, kreft, kols, diabetes,
eldremedisin og samhandlingsforskning i
2011. Rapporteringen skal omfatte alle
helseforetak med forskningsaktivitet og
baseres på elektronisk rapportering.
Antall søknader, innvilgede prosjekter og
tildelte midler fra Norges forskningsråd og
EUs 7. rammeprogram for forskning og
teknologiutvikling i 2011.

Status samt resultater under hvert
fagområde der det er etablert
forskningssamarbeid mellom de fire
regionale helseforetakene (forankret i
NSG), herunder etablert nettverk,
koordineringsfunksjon samt
forskningsprosjekter med deltakere fra fiere
helseregioner.

nd
registeret/
interne
kilder
Interne
kilder
InnoMed

http://fors
kningspro
sjekter. ihe
lse.net..
NIFU

Cristin

NIFU

http://fors
kningspro
sjekter.ihe
Ise.net.

Norges
forsknings
råd

Interne
kilder

tilbakemelding

Skriftlig
tilbakemelding
Skriftlig
tilbakemelding
Skriftlig
tilbakemelding

Beregnes av
NIFU

Beregnes av
NIFU
Beregnes av
NIFU

Rapport utgis

Skriftlig
tilbakemelding

Skriftlig tilbake-
melding
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Utgitt av:
Helse- og on-isorgsdepartementet

Trykk: Departementenes servicesenter
01/2011 - opplag 150
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HELSE NORD

Oppdr gsdokument 2011
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

Vedtatt i styremøte i Helse Nord RHF og overlevert i foretaksmøte, den
3.februar 2011

Side 127
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3.1 KVALITETSFORBEDRING OG PASIENTSIKKERHET 4
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4. PASIENTBEHANDLING 5
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8.2 RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL 13
8.3 INVESTERINGSRAMMER, BYGG OG EIENDOMSFORVALTNING 14
8.4 INNKJØP 15
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8.6 ORGANISASJONS- OG LEDERUTVIKLING OG ARBEIDSGIVERSTRATEGI 15

8.6.1  Personal og kompetanse 16
8.6.2 Helse,  miljø og sikkerhet (HMS) 16
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1. Oppdragsdokumentets fundament og oppbygging
Oppdragsdokumentet er Helse Nord RHFs bestilling til helseforetakene og uttrykker
prioriteringer innen rammen av nasjonal politikk. Rammene for utviklingen av tjenestetilbudet i
2011 skisseres i Oppdragdokument fra HOD, tidligere års oppdragsdokument, foretaksprotokoller
og styresakene om budsjett og investeringer.1 Helseforetaket skal følge opp alle krav i
dokumentet samt styringsparametrene i vedlegg 1, mål for dimensjonering av utdanning i vedlegg
2 og særskilte rapporteringskrav i vedlegg 3. Det presiseres at tidligere stilte krav fortsatt gjelder
selv om de ikke gjentas i årets oppdrag.

Tekst som er lik for alle helseforetakene vises i normal skrift, mens tekst som gjelder spesifikt for
enkelte helseforetak vises i  kursiv skrift.  Kravene er satt opp i to ulike typer kulepunkter, som
betyr:
• Kravet skal rapporteres til Helse Nord RHF.
o Kravet skal følges opp, men oppfølgingen skal ikke rapporteres til Helse Nord RHF.

2. Verdier og mål
Helse Nord RHF skal sørge for en spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge og på Svalbard som
ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt og med god tilgjengelighet. Det
skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeides for å redusere sosiale helseforskjeller i
aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Konsekvenser for likestilling skal
kontinuerlig vurderes i forhold til kjønn, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion mv.
Verdigrunnlaget skal være synlig i styrende dokumenter og brukes aktivt som styringsredskap.
Prosjekt Verdibasert hverdag skal bidra til å bygge en organisasjonskultur med økt
oppmerksomhet om verdier og etikk.

Helseforetakene skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lovbestemmelser og
myndighetskrav og bidra til at Helse Nord når sine mål innenfor pasientbehandling, forskning,
utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Pasientsikkerhet og kvalitet skal prege all
virksomhet i foretaksgruppen. God samhandling i hele behandlingskjeden skal prioriteres høyt
for å oppnå bedre kvalitet og optimal ressursutnyttelse. Dette er det viktigste tiltaket for å gi
pasienter med behov for koordinerte tjenester et helhetlig og godt tilbud.

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å sikre riktige faglige prioriteringer.
Aktivitetsnivået må tilpasses de økonomiske rammebetingelser for budsjettåret. Helse Nord skal
gå med et overskudd på 250 mill kroner i 2011 for å gjennomføre investeringsplanen.

Prioritering av nye tiltak må i hovedsak ivaretas ved omstilling. Omstillingsprosesser skal skje i
samarbeid med den enkelte ansatte, brukerne, tillitsvalgte, vernetjenesten og kommunene og
andre samarbeidspartnere som blir berørt.

For å sikre gjennomføringskraft i hele organisasjonen for de oppdrag og mål som skisseres, må
overordnet risikostyring, internkontroll og arbeid med omstilling følges opp i alle ledd i
helseforetaket. Samhandling mellom fag, organisasjon og økonomi skal ivaretas.

1 Styresakene 71-2010 Budsjett 2010 — premisser for drift og investering, 72-2010 Investeringsplan 2011 — 2018, x-
2010 Budsjett 2011 for foretaksgruppen — rammer og føringer.
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Innovasjon er et særskilt satsingsområde i 2011. Gjennom innovasjon skal vi utvikle og innføre
nye, kvalitativt bedre og mer kostnadseffektive produkter og tjenester, organisatoriske løsninger
og pasientforløp.

Helseforetakene forutsettes å delta i lokalt, regionalt og nasjonalt forbedringsarbeid2 og felles
prosjekter samt følge opp tiltak som initieres av etablerte nasjonale og regionale
samarbeidsorganer.

UNN HF skal ivareta regionfunksjonene i Helse Nord og utvikles som et universitetssykehus på
godt internasjonalt nivå i nært samarbeid med de øvrige helseforetakene. Et godt
lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste skal også videreutvikles i eget
opptaksområde i samarbeid med kommunene. IINN skal ha et særskilt ansvar for forskning,
fagutvikling og utdanning og for å styrke internasjonalt helsesamarbeid generelt, og med spesielt
fokus på nordområdet.

3. Kvalitet, pasientsikkerhet og pasientrettigheter
Tjenestene som tilbys skal være av god kvalitet, trygge og sikre. Kvalitetsarbeid er en
kontinuerlig og viktig del av den ordinære virksomhet og et prioritert ansvar for styret og ledere
på alle nivå. Regional kvalitetspolicy utarbeides i 2011 og gis status som rammesettende og
retningsgivende for foretakenes arbeid på dette feltet. Etikk og etisk refleksjon er viktige moment
i kvalitetsarbeidet. Etiske retningslinjer og Klinisk etikkomite (KEK) er viktige verktøy. Det
forventes at KEK blir forespurt i relevante spørsmål der etiske vurderinger er sentrale.

3.1 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

UNN  HF skal:
• Registrere og levere data til nasjonale og regionale kvalitetsregistre, jfr.

www. kvalitetsregistre.no.
• Sørge for at fagmiljøene registrerer og kvalitetssikrer data om henvisninger (Fra/til) på en

komplett måte, og følge opp eventuelle presiseringer som kommer fra NPR og Helse Nord
RHF mht endringer i måten dette skal gjøres på i løpet av 2011.

• Anvende resultater fra nasjonale kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer i eget
forbedringsarbeid.

• Ha oppdaterte faglige retningslinjer og prosedyrer tilgjengelige i DocMap.
• Delta i nasjonal pasientsikkerhetskampanje og rapportere gjennomførte tiltak etter 2.tertial og

i Årlig melding.
• Rapportere aktiviteter i Klinisk etikkomite (KEK).
• Det skal ikke forekomme korridorpasienter hvis ledige senger på andre avdelinger kan tas i

bruk.

2 For eksempel fagråd, fagnettverk, kvalitetsnettverk, informasjonsforum, regionale HR-nettverk, tariffnettverk.,
forvaltningsforum for IKT-systemer og øvrige arbeidsgrupper som RHFet ber om deltakelse
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3.2 Prioritering, tilgjengelighet og brukermedvirkning

Tjenestene skal være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov.

UNN  HF skal:
• Ikke ha fristbrudd for pasienter med rett til prioritert helsehjelp.
• Redusere gjennomsnittlig ventetid til ned mot 65 dager ved utgangen av 2011.
• Sikre at barn som pårørende får nødvendig oppfølging, jf krav i lov og forskrift.
• Sikre at alle enheter har implementert brevmaler som informerer om pasientens rettigheter og

klageadgang. Brevmalene skal kvalitetssikres gjennom brukerutvalgene.
• Sikre ivaretakelse av den samiske befolkningens behov for tilbud preget av samisk språk- og

kulturforståelse, spesielt innenfor forvaltningsområdet for samisk språk.
• Ha fokus på mangelfull kommunikasjon og språkforståelse hos pasienter og tilby

tolketjenester til pasienter som har behov for det.
• Samarbeide med SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter) om kompetanseutvikling i

egne tjenestetilbud.

4. Pasientbehandling

4.1 Aktivitet

Statsbudsjettet for 2011 legger opp til en samlet aktivitetsvekst på om lag 1,4 % på nasjonalt
nivå.3 For å understøtte målet om en høyere prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling, samt høyere aktivitet innen radiologi, legges det til rette for en
aktivitetsvekst for disse fagområder på 4,5%. For ISF er lagt til grunn en vekst på 1,1 %. Innen
somatisk virksomhet skal aktivitetsøkningen skje innen kronikeromsorg og fagområder med lang
ventetid. Aktivitetsveksten er differensiert mellom helseforetakene jfr tabellen under. Til grunn
for differensieringen ligger befolkningsutvikling og ventetid samt vekst innen kreftkirurgi,
ortopedi og urologi ved UNN og NLSH.

Samlet  overslagsbevilgning

Overslagsbevilgning (1000 kr) Sum estimat 2010 prisjustert

Helgeland
NLSH
UNN
Finnmark
RHF (budsjett)

Sum
Merknad: I OD 2012 vil vi forsøke uta
synliggjøre prioriteringer.

UNN HF skal:

298 210
603 631

1 030 845
250 913

11 308

2 194 907
rbeide tabell med oppsplitting av DRG-vekst på kirurgiske og medisinske DRGer for hvert HF for å

3Anslag basert på aktivitet og regnskap for første tertial og juni 2009. Gjelder både behandling som er omfattet av
aktivitetsbaserte tilskudd (ISF og poliklinikk) og som finansieres av basisbevilgningen (eks. rehabilitering, rus).

5

Realvekst % Overslag 2011

kr sum1SF/poliklinikk

302 000
613 400

1 051 000
255 000

11 300

2 232 700
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• Øke poliklinisk aktivitet innen psykisk helse, TSB og kronikeromsorg med minst 4,5 % i
forhold til 2010-nivå.

• Ikke ha vakante legestillinger av økonomiske årsaker innen spesialitetene fysikalsk- og
rehabiliteringsmedisin, geriatri, revmatologi, TSB, psykiatri,- og barne- og ungdomspsykiatri.

• Rapportere bruk av midler til Raskere tilbake.
• Sørge for at alle enheter innen psykisk helsevern for voksne og TSB registrerer og rapporterer

prosedyrekoder.
• UNN: Delta i arbeidet med nasjonalt KPP-prosjekt i samsvar med de krav og frister som

Helsedirektoratet setter.

4.2 Områder som skal vektlegges spesielt

4.2.1  Helhetlige pasientforløp og samhandling

Kompetanseoverføring og tett dialog på alle nivå skal bedre evnen til å gjennomføre oppgavene
på en koordinert og rasjonell måte. Tjenesteutviklingen skal baseres på forløpstenkning og
forpliktende samarbeid mellom og innen nivåene.

UNN  HF skal:
• Dokumentere pasientstrømmer, henvisninger (henvist til og henvistfra) og pasientforløp slik

at relevant, entydig og komplett koding (i PAS/EPJ og med overføring til NPR) av
pasientenes bevegelser mellom institusjoner og nivå i helsetjenesten fremkommer.

• Utvikle rutiner og iverksette retningslinjer for pasientgrupper med de hyppigste kreftformer,
hjerneslag og TSB i et forløpsperspektiv.

• Sette av nødvendige ressurser og kompetanse for å håndtere og videreutvikle
samhandlingsfeltet i samarbeid med kommunene, og involvere og forplikte de kliniske
miljøer til aktiv deltagelse i arbeidet. Det forutsettes at det avsettes dedikerte
personellressurser til samhandlingsfeltet og at funksjonen som samhandlingsansvarlig
synliggjøres i ledergruppen.

• Det forutsettes at foretaksstyret får seg forelagt saker som løpende dokumenterer progresjon i
arbeidet med å utvikle strategier og tiltak innen samhandlingsfeltet.

• Inngå samarbeidsavtaler om ledsagertjeneste for fødende i kommuner med mer enn 1,5 times
transportvei til fødeinstitusjon. Avtalene må sikre at kommunene inngår avtale med HELF0
om refusjon for oppgjør for jordmor og lege som ledsager pasient i ambulanse.

• Etablere tverrfaglige og nivåovergripende arenaer for nødvendig kompetanseutvikling, i
samarbeid med kommunene og vurdere arenaer for samhandling om utdanningsbehov og
praksisplasser bla for å styrke forutsetningene for å implementere intermediærtilbud.

• Samarbeide med kommunene i opptaksområdet om å styrke den elektroniske samhandlingen
og legge til rette for slik samhandling også med pleie- og omsorgssektoren.

• Etablere Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) med deltakere fra både HF og kommuner på
fagområder som krever spesielt god samhandling (f.eks. rus/psykiatri, kreft,
kronikerbehandling, akuttmedisin, geriatri). Det forusettes at representanter fra brukerne
oppnevnes som medlemmer i de kliniske samarbeidsutvalgene.

• Sikre at veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten ivaretas med god tilgjengelighet
til kompetent faglig rådgiving for fastleger og leger i vakt.
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• Rapportere tiltak for å prioritere ambulering internt og mellom helseforetak og legge til rette
for kombinerte stillinger innen og mellom helseforetak.

• Øke andelen konsultasjoner for nyhenviste.
• Arbeide målrettet for å desentralisere polikliniske kontroller der dette er mulig og

hensiktsmessig.
• Ha rutiner og kompetanse som sikrer at ernæring er en integrert del av behandlingstilbudet og

at veiledningsoppgaven ovenfor kommunene ivaretas på ernæringsområdet. Følge opp
Mattilsynets rapport: Nasjonalt tilsynsprosjekt (2008-2009) Institusjonskjøkken.

• Innarbeide TSB i samarbeidsavtaler med kommunene4. Etablere formalisert samarbeid med
kommunene om prosedyrer for forsvarlig utskrivningspraksis og oppfølging.

4.2.1  Psykisk helsevern

Mål, intensjoner og verdigrunnlag i Opptrappingsplanen skal videreføres.

UNN  HF skal:
• Gjennomgå funksjons- og arbeidsfordeling innen psykisk helsevern med bakgrunn i

tilrådning fra Nasjonal strategigruppe II.
• Planlegge og tilrettelegge for at DPSene skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk

helsevern for voksne.
• Iverksette tiltak for at nødvendige akuttfunksjoner kan etableres ved DPSene.
• Rapportere utskrivningsklare pasienter fra DPS til kommuner til Norsk pasientregister.
• Etablere brukerstyrte plasser ved samtlige DPSer, etter modell fra Jæren DPS.
• Iverksette nødvendige tiltak for å bedre datakvalitet.
• Utarbeide en plan for hvilke prioriteringer og tiltak en vil gjennomføre for å sikre faglig

akseptable ventetider innen barne- og ungdomspsykiatrien. Planen skal være styrebehandlet
og innsendt pr. 1.tertial.

• Opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke kompetansen innen rusbehandling.
Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern.

• Sikre samhandling mellom psykisk helsevern, TSB og somatikk.
• Innføre felles behandlingsforløp, standardisert utredning, kartlegging og diagnostisering for

barn og unge i samarbeid med primærhelsetjenesten.
• Prioritere å ansette medarbeidere med brukererfaring.

4.2.2  Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengige

Målene i regional handlingsplan og nasjonal Opptrappingsplan for rusfeltet skal være
retningsgivende.

UNN  HF skal:
• Planlegge og innføre gode samarbeidsrutiner med kommunene om hele pasientforløpet,

herunder før, under og ved endt behandling og ved behandlingsavbrudd.
• Etablere behandlingsforberedende tiltak for rettighetspasienter i påvente av oppstart av

behandling i samarbeid med kommunene.

Dette inkluderer bl.a. samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og barnevern for
gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen tverrfaglig spesialisert behandling.
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• Øke andelen pasienter som fullfører TSB.
• Samhandle med somatisk avdeling, psykisk helsevern og kommunene ved akuttbehandling.
• Planlegge og etablere en rusmestringsenhet i Tromsø fengsel i samarbeid med

Kriminalomsorgen.
• Bidra til at innsatte ved rusmestringsenhetene blir vurdert med hensyn til rett til nødvendig

helsehjelp

4.2.3 Somatisk virksomhet og tilbud til pasienter med kroniske og langvarige sykdommer

Helse Nords hovedstrategi er å samle tjenester som få trenger og desentralisere tjenester som
mange har behov for. Nasjonale og regionale planer for bedre kronikeromsorg skal gjennomføres.

UNN  HF skal:
• Rapportere status og forbedringstiltak for å følge opp de nasjonale retningslinjene for

behandling og rehabilitering av slagpasienter, innen 30.06.11.
• Følge opp faglige retningslinjer og tiltak i vedtatte handlingsplaner for

habilitering/rehabilitering, geriatri, diabetes og revmatologi.
• Iverksette tiltak i hht handlingsplaner innenfor lunge- og nyresykdommer.
• Lage tiltaksplan for hvordan helseforetaket kan styrke fagområdet geriatri.
• Øke aktivitet innen kreftkirurgi og urologi.
• Etablere regionalt tverrfaglig kompetansemiljø innen astma- og allergisykdommer.
• Gi pasienter med rett til nødvendig helsehjelp behandling for hjerteflimmer gjennom å øke

antall flimmerablasjoner til minimum 60 i 2011. Statusrapport for dette arbeidet skal leveres
innen utgangen av 1. tertial.

• Utrede pasienter med sykelig overvekt i samarbeid med primærlegene etter nye regionale
henvisningsrutiner og nasjona1e retningslinjer.

• Gjennomføre kompetanseheving etter utarbeidet opptrappingsplan jfr krav til nivåene i
regionalt traumesystem innen 01.01.12.

• Sørge for en sterk faglig ledelse som sikrer at medarbeiderne har nødvendig kompetanse og at
alt personell, også vikarer, har nødvendig kunnskap om traumesystemet.

• Iverksette nivådeling jfr Handlingsplan for intensivmedisin og regionale retningslinjer fra fagråd
i intensivmedisin.

• Gjennomføre revidert funksjonsdeling innen kreftkirurgi.
• Øke operasjonskapasitet og bedre effektivitet innen ortopedisk kirurgi for å få ned ventetid for

utredning og behandling.
• Øke aktivitet innen radiologi med 4,5 %.
• Tilrettelegge for innføring av nytt kodeverk for poliklinisk radiologi og etablere egne

implementeringsprosjekt for å sikre at datasystemer og rutiner tilrettelegges slik at foretaket kan
rapportere på nytt format fra og med 01.01.12.

• Utarbeide plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen i samarbeid med kommunene og
sikre et forsvarlig fødetilbud i henhold til ny veileder: "Et trygt fødetilbud" kvalitetskrav til
fødselsomsorgen.

• I samarbeid med Helse Finnmark iverksette tiltak lokalt og regionalt for å forebygge og
behandle sykelig overvekt hos barn og unge i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten
innen 01.06.11.
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• Utrede etablering av henvisningsenhet for private rehabiliteringstjenester for å følge opp inngåtte
avtaler innen somatisk rehabilitering.

4.2.4 Landsfunksjoner og kompetansesentra
Pasienter skal sikres lik tilgjengelighet til bruk av høyspesialisert medisin, nasjonale og regionale
kompetansesentra og funksjoner5.

UNN  HF skal:
• Samarbeide med Samisk Nasjonalt Kompetansesenter (SANKS) i utvikling av gode

spesialisttilbud (behandling, undervisning, forskning) til den samiske befolkning.
• Rapportere om virksomheten ved godkjente nasjonale medisinske kompetansesentre,

landsfunksjon og kompetansesenter for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og
funksjonshemninger.6 Rapportene fra nasjonale medisinske kompetansesentre skal behandles
av referansegruppen og styret før innsendning.

• Rapportere i eRapportsystemet til Helse Nord RHF for høyspesialiserte tjenester innen
fastsatt frist.

• Implementere nytt styringssystem for lands- og flerregionale funksjoner i tråd med beslutning
fra HOD.

4.2.5 Smittevern og beredskap

Helseforetakene skal arbeide med smittevern og beredskap i tråd med regional plan for
smittevern, tuberkulosekontrollprogram og regional plan for sosial og helsemessig beredskap.

UNN  HF skal:
• Oppdatere og foreta nødvendige tilpasninger i egne beredskapsplaner i lys av erfaringene fra

håndteringen av ny influensa pandemi og vulkanutbruddet på Island.
o Følge opp anbefalinger i rapport fra 2010 vedr. gjennomgang av sterilsentralene i

helseforetakene.
o Utvide kapasitet ved infeksjonsposten med 8 senger.
o Gjennomgå og oppdatere lager for beredskapsmateriell på Svalbard
o Sikre medisinsk kompetanse og beredskap ved sykehuset i Longyearbyen sett i lys av

befolkningsutvikling og økt aktivitet på Svalbard.
o Gjennomgå egen beredskapsplan for større ulykker og katastrofer med utgangspunkt i ROS-

analyse for nordområdene som vil foreligge i 2010.

4.2.6 Prehospitale tjenester

Ambulanse- og nødmeldetjenesten er sentral i den akuttmedisinske kjeden og skal ha god kvalitet
og høy kompetanse. Samarbeid på tvers av organisatoriske enheter og nivåer må vektlegges.

UNN  HF skal:

5 jf. rundskriv I-19/2003
6 Rapporteringen skal skje via portalen htt ://ho s esial.ihelse.net/HSliste.as x.
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• Oppfylle mål om at 100 % andel av fast ansatt ambulansepersonell skal ha formell
kompetanse som ambulansearbeider innen 01. 01.12.

• Sikre nødvendig språk- og kulturkompetanse i AMK-sentralene.
• Utrede konsekvenser av styrevedtak om regionalt traumesystem for kapasitet og kompetanse i

de prehospitale tjenestene og AMK-sentralene innen sommeren 2011.
• Oppfylle nasjonalt traumesystems krav til kompetanse og trening for de prehospitale

tjenestene i samarbeid med kommunehelsetjenesten.
• Bedre tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten for pasienter med akutte psykiske lidelser

ved å benytte helsepersonell som ledsagere i størst mulig grad.
• Rapportere data fra akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i hht. Helsedirektoratets

spesifikasjoner.

4.2.7  Barents helsesamarbeid/nordområdesatsingen

Nordområdene er regjeringens viktigste satsingsområde. Helse Nord vil ha en sentral rolle i
utviklingsarbeidet innenfor helse og helsetjeneste, herunder beredskap. Styret for Helse Nord
RHF vedtok i sak 98/2010 strategi for arbeidet fremover.

UNN  HF skal:
• Tilrettelegge for og delta i samarbeidsprosjekter i Barentsregionen og bidra til velfungerende

norsk-russiske samarbeidsrelasjoner på helseområdet, herunder helseberedskap ihht til
inngåtte avtaler mellom Helse Nord RHF og fylker i Russland.

4.2.8  Pasientreiser

Pasientreiser skal organiseres og drives slik at den enkelte pasients behov for hensiktsmessig
transport ivaretas. Pasienter med rekvisisjon for spesialtilpasset transport skal sikres et
differensiert og tilrettelagt tilbud. Behandling og transport skal ses i sammenheng.

UNN  HF skal:
• Rapportere egenandeler for pasientreiser elektronisk til HELF0 i tråd med krav som stilles til

kvalitet, hyppighet og kompletthet slik at pasientene mottar frikort automatisk.
• Sikre og følge opp tiltak for å opprettholde en maksimal saksbehandlingstid på 2 uker på

reiseoppgjør for pasientreiser.

5. Rekruttering, utdanning og videreutdanning av helsepersonell
Helse Nord har store utfordringer knyttet til kompetanseutvikling, rekruttering og stabilisering av
kompetanse og fagmiljø. Innsats for å ivareta og utvikle humankapitalen er nødvendig.

UNN  HF skal:
• Utarbeide kompetanseplan for foretaket i tråd med framtidig styrevedtak om strategisk

kompetanseplan for Helse Nord.
• Implementere WHO's internasjonale retningslinjer for  etisk rekruttering av helsepersonell.
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• Innfri og rapportere måltall og aktivitet på praksisplasser og lærlinger, jf. Vedlegg 2 og antall
som fullfører utdannelsen. Det skal også tilrettelegges for praksisplasser for utdanninger som
ikke er etablert i alle regioner.

• Utdanne og beholde spesialister utdannet gjennom regionale programmer innen fysikalsk- og
rehabiliteringsmedisin, geriatri, revmatologi, psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, barne- og
ungdomspsykologi og innen gynekologi/ obstetrikk.

• Rapportere antall nye spesialister ansatt fra utdanningsprogrammene.
• Iverksette tiltak for å rekruttere, utdanne og beholde jordmødre for å sikre et forsvarlig

fødetilbud i henhold til ny veileder: "Et trygd fødetilbud" kvalitetskrav til fødselsomsorgen
• Ansette ny overlege innen revmatologi.
• Rapportere avsatte ressurser (budsjettmidler) til utdanning/praksis for alle personellgrupper

under utdanning.
• Sikre at det gis gode læringsmuligheter og praksis innen habilitering og rehabilitering for

studenter i utdanning.
• Rapportere bruk av utdanningstilskuddet for medisinerstudenter.
• Sikre god kompetanse i bruk av strålekilder i diagnostikk og behandling, både når det gjelder

strålebiologiske forhold generelt og strålehygiene i forhold til pasienter og helsepersonell. Det
skal være gode rutiner for internundervisning av relevant personell i strålehygieniske forhold
og tilstrekkelig kompetanse i medisinsk fysikk.

o Bidra til å sikre helsekompetanse.no sin rolle som regional plattform for e-læring i Helse
Nord og sørge for at denne plattformen tas i bruk også for kompetansetiltak i tilknytning til
forberedelse og iverksetting av samhandlingsreformen.

o Implementere opplæringspakke for å styrke tilbudet til FN- og NATO-veteraner i regionen ved
Regionalt ressurssenter for vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RTVS).

o Heve kompetansen innen sterilforsyning. Det regionale kompetansesenteret for smittevern ved
UNN kan være aktuelle samarbeidspartnere ved utvikling og vedlikehold av opplæringsprogram.

o Legge til rette for å øke antall læreplasser for elever i videregående opplæring.

6. Forskning og innovasjon
Forskning innenfor TSB, psykisk helse, rehabilitering, helsetjenester til den samiske
befolkningen, helsefaglig forskning, samhandlingsforskning samt kvinnehelse skal styrkes.
Brukermedvirkning i forskning skal styrkes. Forskningsmiljø med høy kompetanse må
vedlikeholdes og de må bidra til å styrke øvrige forskningsmiljø7.

Innovasjon i spesialisthelsetjenesten er viktig for å frambringe og å implementere ny kunnskap og
nye løsninger som skal bidra til økt kvalitet, bedre samhandling og en mer kostnadseffektiv
helsetjeneste. Innovasjon omfatter både produktutvikling og tjenesteutvikling, for eksempel i
form av bedre tilrettelagte pasientforløp.

UNN  HF skal:
• Forske, publisere og formidle forskning som er relevant for kliniske, pasientnære oppgaver.

jfforskningsstrategi for Helse Nord
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• Legge til rette for forskning blant relevante personellgrupper slik at det publiseres mer og at
publikasjonsstatistikken går opp jf. mål i forskningsstrategien om en andel på 10 % fra Helse
Nord.

• Implementere endret forskningsfinansiering på RHF-finansierte prosjekter. Sosiale utgifter på
lønn inkluderes i nye RHF-finansierte prosjekter innen tildelingssummen. For nye ph.d. og
post.doc. stillinger fra RHF skal HFet sette av 20% av rundsummen, dvs 165 000 kr ved
heltidsstipend med tildelingssum på 825 000 kr. Midlene skal øremerkes forskning internt i
HFet.

• Initiere og legge til rette for forskning rettet mot likeverdige tjenester til den samiske
befolkningen.

• Sikre at NVI tas i bruk som rapporteringsverktøy for vitenskapelige publikasjoner, og at det
egenrapporteres gjennom NVI senest 01.09.11. Det skal også rapporteres publikasjoner til
NIFU etter dagens system innen 15.05.11.

o Innføre et felles klassifikasjonssystem for medisinsk og helsefaglig forskning i helseforetaket
etter fagområde og type forskning i nasjonale rapporteringssystemer for forskning ved bruk av
Health Research Classification System, (htt ://www.hrcsonIine.net). HRCS skal brukes i
helseforetakets forskningsadministrative system.

o Rapportere innovasjonsaktiviteter jf rapporteringsområdene for innovasjon, vedlegg 3.
o Innføre forskningsadministrativt system for å ivareta institusjonsansvaret for forskning, jf.

helseforskningsloven og internkontrollforskriften.
o Styrke forskning og akademisering i alle avdelinger/klinikker inkludert tiltak for å gi flere

forskningskompetanse.
o Styrke forskning innen TSB.
o Fortsatt jobbe med innovasjonstiltak, og bl.a. legge til rette for en økning i antall OFU-

kontrakter og samarbeide med andre institusjoner om kommersialiseringskompetanse.

7. Opplæring av pasienter og pårørende
Opplæring av pasienter og pårørende fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre
eget liv og bidrar til en mer effektiv og prioritert helsetjeneste.

UNN  HF skal:
• Prioritere arbeidet med opplæring av pasienter og pårørende. Arbeidet skal gjennomføres i

samarbeid med kommunene og brukerne og skal være en integrert del av et helhetlig
pasientforløp

• Sørge for at lærings- og mestringstiltak inngår som en integrert del av arbeidet med
samhandlingsreformen.

• Prioritere opplæring av pasienter og pårørende til pasienter innen rusomsorg, psykisk
helsevern, CMS/ME, konservativ behandling av pasienter med sykelig overvekt, og
pasienter/pårørende til pasienter med demenssykdommer.

• Påse at lærings- og mestringsaktiviteter er tilpasset pasienter med samisk språklig kulturell
bakgrunn, samt for pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn.
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8. Felles økonomiske og organisatoriske krav og rammebetingelser
Helse Nord skal være en organisasjon med god og riktig kompetanse og ha kultur for kontinuerlig
forbedring. Styringsdata av god kvalitet skal danne grunnlag for beslutninger.

8.1 Tiltak for organisasjonsutvikling og økonomisk balanse

Arbeidet med å implementere nytt lønns og personaldatasystem starter i 2011 og vil bidra til en
kvalitetsheving av tjenesten. Ytterligere kvalitetsheving vil skje gjennom endringer i
organiseringen for bruk av systemet i foretaksgruppen.

Helse Nord skal gå med overskudd på 250 mill. kroner i 2011 for å sikre likviditet og muligheter
til å utvikle tilbudet til pasientene i regionen gjennom blant annet ønskede og nødvendige
investeringer i årene framover. I 2011 er det satt følgende resultatkrav for helseforetakene:

• Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal levere et overskudd på kr. 0 mill.

Styret i UNN HF skal:
• Styrebehandle nye tilbud eller vesentlige utvidelser av eksisterende tilbud som planlegges

igangsatt.
• Ha direkte kontroll med at omstillingstiltakene er realistiske og konkrete og at tiltaksplanen til

enhver tid er komplett.

UNN  HF skal:
• Bidra med ressurser til implementering av nytt lønns og personaldatasystem og forankre disse

prosessene på en god måte i foretaket.
• Sikre at organisasjonen på ulike nivå har nødvendige ressurser, herunder tilstrekkelig

kompetanse og gjennomføringsevne, til å møte omstillingsutfordringen som foretaket står
ovenfor.

• Vurdere konsekvenser for tjenestetilbudet, kvalitet, økonomi, framdrift og arbeidsmiljø ved
omstillingstiltak, i saksframlegg til styret. Dokumentasjon på medvirkning skal følge saken.

• Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell
konkurranseutsetting av ikke-medisinske funksjoner.

• Rapportere økonomisk tiltaksgjennomføring i tiltaksmodulen i Helse Nords styringsportal.

8.2 Risikostyring og intern kontroll

Risiko og krav endres over tid. Prosesser for risikostyring og kontroll må derfor følges opp for å
sikre at de fortsatt er relevant, fungerer effektivt, tilfredsstiller myndighetskrav, og gir ledelsen og
styret en rimelig grad av sikkerhet for at foretakets målsettinger vil bli oppfylt.

UNN  HF skal:
• Identifisere, vurdere og håndtere potensiell risiko for manglende måloppnåelse i samsvar med

vedtatte retningslinjer for risikostyring.
• Fortsette implementering av risikostyring i henhold til retningslinjer for risikostyring og

rapportere til Helse Nord RHF i henhold til årshjul i retningslinjene.
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• Iverksette opplæringstiltak for å sikre at organisasjonen opparbeider nødvendig kompetanse
på risikostyring.

• Ha kontrollsystemer for overvåkning av at funksjonsfordelinger blir fulgt.
• Identifisere mangler i internkontrollen og iverksette korrigerende tiltak i tide, herunder

gjennomgå rapporten fra revisjonsfirmaet Deloittes gjennomgang av Nordlandssykehuset med
henblikk på konsekvenser for egen internkontroll og kvalitetssikring jfr Helse Nord- styresak
138/2010. Ved alvorlige mangler må det vurderes om dette bør kommuniseres til styret
og/eller Helse Nord RHF.

• Melde alvorlige hendelser og kontinuerlig lære av de for å unngå liknende hendelser.
• Sørge for at økonomisk planlegging, oppfølging og analyser understøtter ledelsesbeslutninger

og bidrar til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak.
• Påse at konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater og fond

følges8.

UNN HF skal styrebehandle:
• Månedlige økonomirapporter og iverksette eventuelle korrigerende tiltak uten unødig

opphold. Herunder også gjennomføringen av foretakets investeringsplan sett opp mot vedtatt
fremdriftsplan og tildelt investeringsramme.

• Alle tilsynsrapporter som foretaket mottar og vedta plan for lukking av eventuelle avvik.
Tilsyn skal rapporteres i ØBAK tertialvis i henhold til mal.

• Alle rapporter fra internrevisjonen i Helse Nord RHF som gjelder foretaket og vedta plan for
oppfølging av internrevisjonens anbefalinger.

• Årlig gjennomgang av risikoene knyttet til foretakets målsettinger og tiltakene ledelsen har
innført for å redusere disse risikoene.

• Årlig gjennomgang av hvordan ledelsen følger opp interne prosesser for å sikre at
internkontrollen fungerer effektivt.

8.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning

Helseforetakene skal i samarbeid med Helse Nord videreføre mulighetsstudien for forvaltning og
drift av eiendommer.

UNN  HF skal:
• Utarbeide rullerende vedlikeholdsplaner for 2012-2015 innen første halvår 2011, løpende

følge opp pålagte utbedringer fra tilsynsmyndigheter og samordne vedlikeholdsplanene med
investeringsplanene.

• Utarbeide plan for gjennomføring av arbeidet med forvaltningsplaner i henhold til
landsverneplanen for helsebygg slik at arbeidet med forvaltningsplaner for alle bygninger i
både verneklasse 1 og verneklasse 2 kan sluttføres innen utgangen av 2011. Rapportere
fremdrift og kostnadsoppfølging i store pågående byggeprosjekter tertialvis.

• Ferdigstille arbeidet med å legge til rette for røykfrie inngangspartiene ved egne institusjoner
innen utgangen av 2011.

• Informere berørte kommuner og fylkeskommuner om alle planlagte salg av eiendom,
uavhengig av vurdering i forhold til samhandlingstiltak, på et så tidlig tidspunkt som mulig.

8jf styresak 93/2008
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• Gjennomføre klassifiseringen av alle helsebygg i samarbeid med Helse Nord  RHF  og de
andre foretakene i Norge.

• Begrense betaling for parkering til å dekke kostnadene ved parkeringstilbudet og at de rutiner
man har for parkering skal begrense risikoen for gebyr. Alle nye parkeringssystemer skal
bygge på prinsippet  om  etterskuddsbetaling.

8.4 Innkjøp

Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre kostnadseffektive  kjøp  av varer og tjenester og
gode prosesser gjennomført med stor integritet og under hensyn til miljø- og samfunnsansvar.

UNN HF skal:
• Ha oppdatert oversikt over, og følge opp, alle innkjøpsavtaler og leverandører.
o Følge opp organiseringen av innkjøpsfunksjonen og forvaltningen av innkjøpssystemet i

Helse Nord med kategoristyring i tråd med anbefalingene i prosjektets sluttrapport og
tilrådning fra styringsgruppen.

o Sørge for at krav til miljø, etikk og samfunnsansvar implementeres i anskaffelsesprosjekter i
tråd med nasjonalt fellesprosjekt, delprosjekt innkjøp.

o Samarbeide med regionalt fagmiljø og Helseforetakenes Innkjøpsservice AS i tråd med
gjeldende samhandlingsrutiner.

• Sluttføre arbeidet med å ta innkjøps- og logistikksystemet i full  bruk, slik at de fleste
anskaffelser gjøres gjennom dette systemet.

8.5 Miljøvern

Det er et mål at alle helseforetakene skal etablere miljøledelse. Alle foretak skal miljøsertiflseres
etter  NS-ISO  14001 innen 2014.

UNN HF skal:
o Iverksette de tiltak som er omhandlet i sluttrapporten for klima og miljø i

spesialisthelsetjenesten på områdene innkjøp, bygg/eiendom og transport.
o Legge til rette for energiøkonomisering og klimavennlig oppvarming, og dialog med

kommunene for  å  se på mulighetene for å etablere f.jernvarmeløsninger.

8.6 Organisasjons - og lederutvikling og arbeidsgiverstrategi
Kompetansebygging for ledere på alle nivå skal sikre helhetlig ledelse og fokusere på verdibasert
ledelse i praksis. Nasjonale lederkrav ligger fast og det skal arbeides med deflnisjon og utvikling
av medarbeiderskap i  en  verdibasert organisasjon.

UNN HF skal:
• Ha effektiv bruk av personal- og kompetanseressursene gjennom god og effektiv

bemanningsplanlegging. MinGat skal tilgjengeliggjøres  som  arbeidsflate til alle ansatte.
o Videreføre prosessen med å definere verdiene Kvalitet — Trygghet — Respekt på alle nivåer i

organisasjonen. Betydningen av verdiene for den enkelte, for arbeidsplassen og for brukerne
med pårørende skal defineres og alle medarbeidere skal inviteres til å bidra.
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8.6.1  Personal og kompetanse

Det er overordnet personalpolitikk å legge til rette for heltidsstillinger og begrense bruk av
vikariater og midlertidige stillinger til et minimum. I 2011 starter arbeidet med en felles,
overordnet HR strategi.

UNN  HF skal:
• Arbeide aktivt for å få ned antallet deltidsstillinger med minst 20 %. Rapportere tiltak som

er iverksatt jfr. retningslinjer om rapporteringsformat i egen ekspedisjon.
• Legge til rette for permisjon til ansatte som får tilbud om stilling ved UNN, Longyearbyen

sykehus.
• Sørge for en hensiktsmessig permisjonspraksis når det gjelder ansattes deltakelse i

internasjonalt solidaritetsarbeid.
• Rapportere kostnader og antall årsverk til innleide vikarer fra vikarbyråer, fordelt på

sykepleiere og leger (årlig).
o Bidra til at rekrutterings- og arbeidsgiverpolitikken understøtter målet om et mangfoldig og

ikke-diskriminerende arbeidsliv.
o Sikre at de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsforhold ikke svekkes ved eventuell

konkurranseutsetting av ikke-medisinske funksjoner.

8.6.2  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Gode rutiner og god praksis i HMS-arbeidet er grunnleggende for å lykkes med å skape godt
arbeidsmiljø, trivsel på arbeidsplassen og kvalitet i gjennomføring av kjerneoppgavene. Det er et
langsiktig mål at det totale sykefraværet i Helse Nord skal være under 7,5 %.

UNN  HF skal:
• Rapportere aktivitet og avvik i henhold til hovedmålene i Helhetlig strategi for HMS herunder

etablere system for løpende overvåkning av arbeidsmiljøet.
• Redusere sykefraværet med ett prosentpoeng fra gjennomsnittet i perioden januar til oktober

2010.
• Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelser i virksomheten.
• Ivareta målsettingene i Inkluderende Arbeidsliv.
• Rapportere aktivitet iht målsettingene for seniorpolitikk i Helse Nord.
o Sikre bedriftshelsetjenester i samsvar med nye lov- og forskriftskrav.

8.7 Info rmasj ons- og kom m unikasj onstekn ologi (IKT)
Vedtatt strategi- og handlingsplan for IKT i Helse Nord skal ligge til grunn for arbeidet også i
2011.

UNN  HF skal:
• Sikre at integrasjon mellom fødesystemet PARTUS og EPJ/PAS gjennomføres.
o Sikre at utviklings- og endringsprosjekter knyttet til IKT godkjennes av Helse Nord RHF før

igangsettelse, og at Helse Nord IKT som tjenesteleverandør trekkes tidlig inn i prosessen.
Utviklingskontrakter skal sikre at alle helseforetak i Helse Nord kan benytte resultatet.
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o Legge nasjonale krav til IKT arkitektur mv slik som beskrevet av Nasjonal IKT og KITH til
grunn for alle IKT anskaffelser.

o Bidra aktivt til standardisering av IKT infrastruktur i samhandling med Helse Nord IKT9, slik
at Helse Nord får en mest mulig enhetlig infrastruktur.

o Drive elektronisk samhandling med eksterne aktører i henhold til nasjonal
samhandlingsarkitektur beskrevet i samspillplanen til Helsedirektoratet.

8.8 Nasjonalt profilprogram

Det nasjonale profilprogrammet som ble utarbeidet ved opprettelsen av de regionale
helseforetakene og helseforetakene i 2002 er revidert. En enhetlig profilering har
informasjonsverdi for pasienter, pårørende og andre samarbeidsparter og synliggjør også felles
identitet og tilhørighet.

UNN  HF skal
• Forholde seg til revidert nasjonalt profilprogram når det foreligger.

9. Oppfølging og rapportering
Dette kapitlet presiserer krav til oppfølging og utvikling av data og datakvalitet samt rutiner og
frister for rapportering som skal følges i 2011. Kravene til enhetlig og standardisert
regnskapsføring i foretaksgruppen gjelder all offisiell rapportering. Helse Nord RHF skal
publisere standardiserte virksomhetsrapporter basert på uttrekk fra LIS og helseforetakene skal
levere analyser av de innsendte data. Alle krav som skal rapporteres er lagt i vedlegg.

UNN  HF skal:
• Sikre god kvalitet og fullstendig rapportering av virksomhetsdata. Analyser av dataene skal

følge med rapporten.
• Være pådriver i utviklingen av felles kvalitetsindikatorer og rapporteringskriterier for

ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse Nord.
o Bruke felles definisjoner, standarder og rapporteringsverktøy (Herunder LIS) i rapporter og

årlig melding til Helse Nord RHF.
o Implementere LIS (Helse Nords styringsportal) i helseforetaket og avsette tilstrekkelige

ressurser til dette.

9.1 Rapporteringsrutiner i 2011

Oppfølgingsmøter med Helse Nord RHF gjennomføres månedlig og rapportering på
oppfølgingskrav, aktivitet, kvalitet og økonomi analyseres. På møtene skal minst
foretaksdirektør, fagdirektør og økonomisjef delta.

UNN  HF skal:
• Endre tidspunkt for avslutning av regnskap og rapportering i løpet av 1.halvår i hht

kommende retningslinje fra Helse Nord RHF.

9 Jfr. bl. a. rammeavtale for IKT-utstyr.
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• Behandle tertialrapporter og årlig melding for 2011 i styret i helseforetaket før innsendelse til
Helse Nord RHF.

o Drøfte tertialrapportene og Årlig melding med tillitsvalgte og behandle disse rapportene i
brukerutvalg og AMU. Medvirkningen skal dokumenteres.

Rapporteringsmaler med nærmere beskrivelser av krav og frister blir lagt ut i Docmap etter at
oppdragsdokumentet er vedtatt av styret i Helse Nord RHF. Rapportering skal skje elektronisk til

ostmottak helse-nord.no i henhold til følgende innhold og frister:

Ra orterin
Månedlig:

Innhold
Månedsrapport i tråd med mal.

Tertialrapport: Tertialvis rapportering på jf. vedlagt
rapporteringsmal.

Årlig melding: Årlig rapportering jf. vedlagt
rapporteringsmal.

Årsregnskap Minst 5 dager før utsending av
saksfremlegg for styrebehandling av
årsregnskap, sendes fullstendig
årsregnskap med noter og styrets
årsberetning (ikke ordinær årsmelding)
til Helse Nord RI1F for 'ennom an .

Vedlegg

1. Styringsvariabler/Indikatorliste
2. Utdanning — jf vedlegg i oppdragsdokumentet fra HOD
3. Rapporteringsskjema særskilte krav

18

Frister
Månedsregnskap skal være avsluttet innen den 12. KI
12 i påfølgende måned. Dersom den 12. ikke er en
virkedag er fristen påfølgende virkedag kl 12.

ØBAK og økonomirapport skal oversendes RHF
senest innen kl 12 to dager etter regnskapsavslutning.

Frist for økonomirapport skyves tilsvarende.

Styrebehandlet tertialrapport (styrevedtak):
6. juni 2011
6. oktober 2011

Administrativt utarbeidet tertialrapport:
26. mai 2011
29. september 2011
NB: Fullstendig ØBAK og økonomirapport sendes 2
da er etter re nska savslutnin .
Styrebehandlet årlig melding (styrevedtak): 23. mars
Administrativt behandlet årlig melding: 21. februar.

Styrebehandling av årsregnskap for 2010:
23. mars 2011.
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Vedlegg  1  — Styringsparametre 2011

Styringsparametre å a a e u i er'n
•ek  fr  e

Antall produserte DRG- Regionale Månedlig Månedlig
poenglb helseforetak
Refunderte polikliniske Regionale Månedlig Månedlig
inntekter11 helseforetak
Andel ventetider på 100 % Helsedirektoratet Helsedirektoratet Tertialvis
nettsiden fritt
sykehusvalg som er
o datert siste 4 uker
ENDRET: NPR Månedlig Månedlig
Gjennomsnittlig og
median ventetid for

asienter innen somatikk
ENDRET: NPR Månedlig Månedlig
Gjennomsnittlig og
median ventetid for
pasienter innen psykisk
helsevern for barn og
un e BUP)
ENDRET: NPR Månedlig Månedlig
Gjennomsnittlig og
median ventetid for
pasienter innen psykisk
helsevern for voksne
(V0P)
ENDRET: NPR Månedlig Månedlig
Gjennomsnittlig og
median ventetid for
pasienter innen
tverrfaglig spesialisert
behandling for
rusmiddelavhengige
TSB

NY: Gjennomsnittlig Ned mot NPR Månedlig Månedlig
ventetid i 65
spesialisthelsetjenesten løpedage
ved ut an en av 2011
Andel pasienter innen 100 % NPR Tertialvis Tertialvis
BUP som er vurdert
innen 10 da er

'° ISF- finansiert aktivitet er basert på tertialvis rapportering fra regionale helseforetak til NPR.
11 ISF- finansiert aktivitet er basert på tertialvis rapportering fra regionale helseforetak til NPR.
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Andel rettighetspasienter 100 % NPR Tertialvis Tertialvis
som gis utredning eller
behandling innen 65
virkedager i psykisk
helsevern og TSB for

ersoner under 23 år
Andel fristbrudd for 0 % NPR Tertialvis Tertialvis
retti hets asienter
Andel epikriser sendt ut 100 % NPR Tertialvis Tertialvis
innen en uke
Andel korridorpasienter NPR (Nasjonal Tertialvis Tertialvis

kvalitetsindikator
ENDRET -Andel NPR Tertialvis Tertialvis
pasienter med
hjerneinfarkt som får
trombol se
NY - Sfinkterruptur MFR Halvårlig Årlig
(fødselsrifter) grad 3
og 4

NY — Diabetes NPR Årlig Årlig
Ben/fotamputasjoner pr
100.000 innb ere
NY — Brukererfaringer Kunnskapssenteret Årlig Årlig
kreftpasienter, justert for (Nasjonale
case-mix brukererfarings-

undersøkelser)
N Y — Brukererfaringer Kunnskapssenteret Årlig Årlig
svangerskap/føde/barsel (Nasjonale

brukererfarings-
undersøkelser

N Y — Fastlegers Kunnskapssenteret Årlig Årlig
erfaringer med DPS (Nasjonale

brukererfarings-
undersøkelser

Andel NPR (Nasjonal Tertialvis Tertialvis
tvangsinnleggelser, kvalitetsindikator)
ratejustert for befolkning
i o taksområdet
NY - Tid fra henvisning NPR Tertialvis Tertialvis
til første behandling
tykktarmskreft
NY - Tid fra henvisning NPR Tertialvis Tertialvis
til første behandling
lun ekreft
N Y - Tid fra henvisnin NPR Tertialvis Tertialvis
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til første behandling
b stkreft
NY - Datakvalitet
hovedtilstand psykisk
helsevern barn o un e
NY - Datakvalitet
lovgrunnlag psykisk
helsevern voksne
NY - Datakvalitet
hovedtilstand psykisk
helsevern voksne
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Vedle 2: Utdannin av helse ersonell — dimens'onerin
GRUNNUTDANNING omfatter studier ved videregående skoler, høgskoler og universiteter hvor elevene/lærlingene/studentene
har helseforetakene som praksisarena. Fylkeskommune har ansvar for de videregående skolene og for å sikre den enkeltes rett til
slik utdanning.
VIDEREUTDANNING  omfatter legespesialistutdanningen og studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter hvor studentene
har helseforetakene som praksisarena (og arbeidsplass). Høgskoler som tilbyr videreutdanning, skal i forkant inngå avtaler med
helseforetakene om praksisplasser. Eventuell uenighet skal søkes løst i samarbeidsorganet.

Kunnskapsdepartementet fastsetter årlige aktivitetskrav for enkelte studier ved utdanningsinstitusjonene (jf. Helsemod/ www.ssb.no).
Følgende aktivitetskrav er fastsatt for 2010/2011:

Bodo 155 I

.t'innmark 63

Harstad 78

Narvik 35

bniv. i Tromse 1-45 30 21 22 24

•

Øket aktivitetskrav i Revidert nasjonalbudsjett 2009 i sykepleie-, ABIOK- og jordmorutdanningen er videreført i 2010.

De fleste ABIOK-utdanningene har ikke årlige opptak, og aktivitetskravene for disse gjelder gjennomsnittlig
studiepoengproduksjon.

Behovet for praksisplasser er høyere enn aktivitetskravet fordi utdanningsinstitusjonene som følge av forventet frafall må ta opp et
høyere antall personer enn det aktivitetskravet viser. Det gjøres oppmerksom på at KD for 2011, i tillegg til ovenstående
aktivitetskrav, også tildeler nye studieplasser som utdanningsinstitusjonene kan fordele fritt på fagområder. Fordelingen blir kjent
1. mars 2011. Noen studieplasser forventes å gå til fag som trenger praksisutdanning i helseforetakene. Samarbeidsorganet må
komme frem til hvor mange praksisplasser det skal legges til rette for (jf Instruks om de regionale helseforetakenes forhold til
universiteter og høgskoler, revidert 20. januar 2004).

Føl ende aktivitetskrav er fastsatt for hhv medisin, s kologi o farmasi ved universitetene:
edi oto

89 32

0 Leger 80 83

Fysioterapeuter 11 11

TURNUSTJENESTE kompletterer grunnutdanningen og er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon.
Helsedirektoratet (SAFH) fastsetter hvor mange tumusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler
dette i brev til hvert av RHFene. Antallet turnusplasser for leger økes med 25 fra og med august 2011. Fordelingen over antall
kandidater som begynner i tumustjeneste vår og høst 2011 framgår av tabellen nedenfor.
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Lærlinger innen ambulansefag og/ eller
helsefag

UNN HF

S rin smål

Helsefa Ambulanse Totalt

8 8 16

Kravet er et minimumskrav for inngåtte nye lærlingekontrakter i kalenderåret.
Helseforetakene må gjerne inngå flere kontrakter enn angitt i styringsmålet.
Refusjon gis iht styringsmål i ovenstående tabell.
Det er videre et krav at helseforetakene aktivt samarbeider med
fylkeskommune, opplæringskontorer og videregående skoler.

HOD har gått bort i fra måltall i Oppdragsdokumentet. Helse Nord
opprettholder tidligere måltall for 2011 i påvente av ny organisering av
lærlingeordningen.
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Vedlegg 3  — Rapportering på særskilte områder

Antall nye desentraliserte tiltak Skriftlig
tilbakemeldin

Antall nasjonale medisinske Skriftlig
kvalitetsregistre som har elektronisk tilbakemelding
innra orterin sløsnin .
Antall barn som fødes av kvinner i MFR Skriftlig
LAR- behandling og systematisk tilbakemelding
registrering av type tilbud denne

ru en får.
Antall oppsøkende/ambulante team Skriftlig
innen TSB. tilbakemeldin
Antall pasienter over 18 år behandlet i Skriftlig
henholdsvis sykehus og DPS per 10 tilbakemelding
000 innbygger over 18 år fordelt på
døgninnleggelser, poliklinisk
virksomhet innen s kisk helsevern.
Antall DPS som tilbyr brukerstyrte Skriftlig

lasser. tilbakemeldin
Antall ambulante team, fordelt på hvs Skriftlig
akutteam, rus/dobbeltdiagnose-team, tilbakemelding
andre behandlingsteam og ambulante
team innen psykisk helsevern for barn
o un e.
Antall læreplasser innenfor Skriftlig
helsefagarbeiderutdanningen og tilbakemelding
ambulansearbeiderutdannin en.
Antall utdanningsstillinger for Skriftlig
tannle er under s esialiserin . tilbakemeldin
Antall OFU (evt. IFU) løpende og nye Innovasjon Norge/ Skriftlig
kontrakter i 2011, samlet prosjektverdi Interne kilder tilbakemelding
og helseforetakets bruk av ressurser
målt i kroner å de to kate orier.
Antall FORNY (kommersialisering av Norges forskningsråd /interne kilder Skriftlig
FoU- resultater), BIP (brukerstyrte tilbakemelding
innovasjonsprosjekter) og KBM
(kompetanseprosjekter med
brukermedvirkning) prosjekter samt
tildelte midler fra Norges forskningsråd
til innovas'ons ros'ekter i 2011.
Antall registrerte oppfinnelser i 2011. DOFI Skriftlig

tilbakemeldin
Antall innleverte, i 2011, o videreførte Interne kilder Skriftli
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atentsøknader PCT . tilbakemeldin
Antall bedriftsetableringer i 2011. Brønnøysund registeret/interne kilder Skriftlig

tilbakemeldin
Antall lisensavtaler i 2011. Interne kilder Skriftlig

tilbakemeldin
Antall forprosjekter fmansiert av InnoMed Skriftlig
InnoMed. tilbakemeldin
Antall og andel av alle innkomne e- http ://forskningsprosj ekter. ihels e .net.. Skriftlig
søknader som omtaler tilbakemelding
innovasjonspotensial i 2011.

Årlig forskningspoeng beregnet fra NIFU Beregnes av
artikkelproduksjon og avlagte NIFU
doktorgrader
totalt for Helse Nord RHF.
Årlige publikasjoner rapportert til Cristin Beregnes av
Cristin innen 1. se tember. NIFU
Årlig ressursbruk til forskning og NIFU Beregnes av
utvikling totalt i Helse Nord RHF, NIFU
herunder andel til psykisk helse og rus
(bere net av NIFU).
Andel prosjekter og andel tildelte http://forskningsprosjekter.ihelse.net. Rapport utgis
midler til forskningsprosjekter mv. i
Helse Nord RHF på utvalgte prioriterte
fagområder innen forskning inkl
samhandlingsforskning (jf definisjonen
under pkt. 7.1 , herunder rus, psykisk
helse, rehabilitering/habilitering,
kvinnehelse, kreft, kols, diabetes,
eldremedisin og samhandlingsforskning
i 2011. Rapporteringen skal omfatte
alle helseforetak med
forskningsaktivitet og baseres på
elektronisk ra orterin .
Antall søknader, innvilgede prosjekter Norges forskningsråd Skriftlig
og tildelte midler fra Norges tilbakemelding
forskningsråd og EUs 7.
rammeprogram for forskning og
teknolo iutviklin i 2011.
Status samt resultater under hvert Interne kilder Skriftlig
fagområde der det er etablert tilbake-
forskningssamarbeid mellom de fire melding
regionale helseforetakene (forankret i
NSG), herunder etablert nettverk,
koordineringsfunksjon samt
forsknin s ros'ekter med deltakere fra
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flere helseregioner.
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1. Bakgrunnen for oppdraget

Som ledd i oppfølgingen av St. meld. nr. 47, Samhandlingsreformen, sendte Helse- og
omsorgsdepartementet høsten 2010 to lovforslag på høring; forslag til ny lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester og forslag til ny folkehelselov. Departementet la også ut til høring
en rekke problemstillinger og temaer som skal danne grunnlag for Nasjonal helse- og
omsorgsplan som skal legges frem for Stortinget til våren 2011. Helse og omsorgsplanen
skal bl.a. vise hvordan samhandlingsreformen skal gjennomføres.

Helse- og omsorgsdepartementet har videre arrangert åpne regionale høringskonferanser i
Bergen, Mo i Rana, Ålesund og Hamar i høringsperioden.I denne sammenheng har
departementet også ønsket å etablere en ekspertgruppe som særskilt skal gi departementet
råd om problemstillinger knyttet til behandling av syke eldre mennesker.

1.1 Ekspertgruppens mandat

Ekspertgruppen ble bedt om å utrede og besvare følgende spørsmål:
1. Hvordan kan vi bygge opp kommunale alternativ før, i stedet for og etter

innleggelse i sykehus for eldre pasienter som kan profitere på slike tilbud?
2. Hvilke pasientgrupper kan profitere på slike tilbud utenfor sykehus og hvem bør

undersøkes og/ eller behandles i sykehus (inklusjons- og eksklusjonskriterier for
innleggelse i kommunal helseinstitusjon)

3. Hvordan kan vi sikre at innleggelser i sykehus ikke blir forsinket eller unnlatt hos
eldre pasienter som trenger spesialisthelsetjenestens diagnostiske og terapeutiske
ressurser?

4. Hvordan kan vi etablere fleksible samarbeidsordninger mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sikrer eldre pasienter en
god helsetjeneste?

Det har stått fritt til gruppen å gjøre endringer i mandatet. Ekspertgruppen har endret
spørsmål 3 i mandatet til "Hvordan  kan vi sikre at innleggelser i sykehus ikke blir forsinket
eller unnlatt hos eldre pasienter som trenger spesialisthelsetjenestens diagnostiske og
terapeutiske ressurser, og hvordan sikre kvaliteten på det ffibudet pasienten får ved
innleggelse?"

1.2 Ekspertgruppens medlemmer

Ivar J. Aaraas (leder)

Morten Jensvold
Helge Bjøru
Aud Olsen

lngeborg H. Rinnaas
Torgeir Bruun Wyller
Pia Cecilie Bing-
Jonsson
Terese Folgerø
Liv Tveito

Professor, Nasjonalt senter for distriktsmedisin,
Universitetet i Tromsø
Systemansvarlig lege, Fosen DMS
Kommunelege, Nordkapp kommune
Seksjonsleder, sykepleie ved Avd. for geriatri
ved St. Olavs Hospital
Avdelingssjef Hallingdal sjukestugu, Vestre Viken HF
Professor i geriatri, Universitetet i Oslo
Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold

Dr. med, eldreoverlege i Tromsø, medlem av Statens Seniorråd
Virksomhetsleder, pleie— og omsorgstjenesten,
Lørenskog kommune
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Helsedirektoratet har vært gruppens sekretariat.
Helse- og omsorgsdepartementet har hatt en observatør i gruppen.

1.3 Prosess

Ekspertgruppen har hatt tre arbeidsmøter, to i Oslo og ett i Tromsø. Mellom møtene har
medlemmene jobbet sammen i skrivepar. Skriveparene har jobbet med hvert sitt
mandatpunkt. Gruppen har valgt å besvare mandatet i form av tre artikler. Svarene på
mandatpunktene 2 og 3 er i denne rapporten slått sammen til en artikkel.

Ekspertgruppen hadde opprinnelig leveringsfrist 18. januar 2011, men Helse- og
omsorgsdepartementet godkjente utsettelse av fristen til 21. januar.

2 Oppsummering og anbefalinger

2.1 Kommunale alternativ fer, , i stedet for og etter sykehusopphold
Spørsmål 1 i mandatet lyder som følger;

• Hvordan kan vi bygge opp kommunale alternativ før, i stedet for og etter innleggelse i
sykehus for eldre pasienter som kan profitere på slike tilbud?

Intermediæravdelinger med heldøgnsplasser
Alternative tilbud i kommunene for eldre pasienter før, i stedet for og etter
sykehusinnleggelse kan være intermediæravdelinger (IMA) med heldøgnsplasser. I
artikkelen har vi valgt å bruke IMA som felles betegnelse på tilbud av denne typen som i dag
finnes ved sykestuer, lokalmedisinske sentra (LMS), distriktsmedisinske sentra (DMS),
helsehus og spesialiserte korttidsenheter (SKE). Modellene har vesentlige faglige fellestrekk,
men er ulikt organisert og finansiert av historiske, geografiske og demografiske årsaker.

Finansieringen må sikre helhetlige pasientforløp
For å sikre helhetlige behandlingsforløp og forebygge omsorgsbrudd og helsetap hos eldre
syke, må beslutninger om innleggelse i IMA, inklusive overføring fra sykehus til IMA, være
faglig og ikke økonomisk fundert. IMA og sykehus må ha en og samme finansieringskilde.
Dette er nødvendig for å unngå økonomisk press som påvirker sykehusene til å skrive ut
pasienter for tidlig, og primærlegene til å unngå innleggelser av pasienter som trenger det.
Pasienter i IMA har i utgangspunktet behov for utredning og/eller oppfølging både fra
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Betalingsforskriften for utskrivingsklare
pasienter fremmer ikke samarbeid, men er et typisk eksempel på en ordning som fremmer
"svarteperspill" om pasientene.

Faglig kvalitet. Tverrfaglige team i samhandling mellom IMA og sykehus
Den faglige kvaliteten ved IMA må sikres ved at spesialisthelsetjenesten samarbeider med
kommunehelsetjenesten gjennom fysiske møter, telemedisinske løsninger eller via
telefonveiledning.

Journalføring
Tilgang til sykehusets journalsystem for ansatte i IMA er en forutsetning for gode
behandlingsløp mellom forvaltningsnivåene.
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Ekspertgruppen anbefaler;
• IMA må utvikles som et samhandlingstilbud der personell fra spesialisthelsetjenesten

og kommunehelsetjenesten er aktivt og samtidig involvert i pasientbehandlingen.
• IMA må ha en robust finansiering, fra en og samme kilde, og det bør være fra

helseforetaket. Kommunal medfinansiering av sykehustjenester vil være uheldig,
spesielt for de sykeste eldre. Vi vil derfor fraråde dette.

• Det må lages bindende nasjonale normer for sengetall, fagpersoner (antall og
kvalifikasjoner) og sammensetning av tverrfaglige team for oppfølging av syke eldre
ved IMA.

• Forutsatt at alle pasientopphold er fullfinansiert gjennom midler fra Helseforetaket, og
at nasjonale normer for bemanning, utstyr og kriterier for utvelging av pasienter er
fulgt, kan ansvaret for daglig drift av IMA legges til i kommunen. I én kommune alene
eller i en kommune som samarbeider med en eller flere nabokommuner. Ansvaret for
driften av desentraliserte senger kan også ligge i helseforetaket. Lokale avtaler
mellom kommunen og helseforetaket regulerer hvordan tilbudet organiseres og
driftes ut i fra historiske, geografiske og demografiske forhold. Det medisinske
ansvaret må ligge i foretaket. Juridiske forhold på dette området må utredes.

• Ambulante team innenfor geriatri og alderspsykiatri kan veilede kommunene i
behandling av eldre pasienter utenfor sykehus, både før, isteden for og etter et
sykehusopphold. Det anbefales etablering av områdegeriatriske team i distriktene,
med veiledning som en av oppgavene.

• Ut fra enkeltpasienters behov må det være mulighet for samarbeid med fysioterapeut,
ergoterapeut, ernæringsfysiolog og ulike medisinske spesialister. Foruten geriater, vil
man for syke eldre særlig ha behov for spesialisttjenester innen ortopedi, fysikalsk
medisin og alderspsykiatri.

• IMA må ha lege-/sykepleierdekning 24 timer i døgnet og daglig legevisitt.
• Pasientdokumentasjonen bør som hovedregel skje i helseforetakets elektroniske

journal.
• Betalingsforskriften for utskrivningsklare pasienter bør oppheves.

2.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier

Gruppen har valgt å svare på mandatets spørsmål 2 og 3 samlet. Spørsmålene lyder som
følger:

• Hvilke pasientgrupper kan profitere på slike tilbud utenfor sykehus og hvem bør
undersøkes og/eller behandles i sykehus (inklusjons- og eksklusjonskriterier for
innleggelse i kommunal helseinstitusjon)?

• Hvordan kan vi sikre at innleggelser i sykehus ikke blir forsinket eller unnlatt hos eldre
pasienter som trenger spesialisthelsetjenestens diagnostiske og terapeutiske
ressurser, og hvordan sikre kvaliteten på det tilbudet pasienten får ved innleggelse?

IMA etter sykehusopphold
Det er holdepunkter for at IMA kan være et godt tilbud for videre behandling og rehabilitering
etter opphold i sykehus.  Forutsetningen er tilstrekkelig og kompetent bemanning og god
diagnostisk avklaring fra sykehusets side. En viktig gevinst er trolig at de eldre pasientene får
et tilstrekkelig langt institusjonsopphold til at utskriving til hjemmet kan foregå trygt.

IMA før eller i stedet for sykehusopphold
Som en hovedregel er bruk av IMA som  alternativ til innleggelse i sykehus  bare aktuelt
dersom man har en pasient med avklart diagnose uten akutt funksjonssvikt og uttalt
komorbiditet. Et slikt veldefinert sykdomsbilde sees hyppig hos "yngre eldre", sjeldnere hos
de eldste eldre (>80 år). IMA representerer primært et kvalitativt godt tilbud for pasienter med
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lang vei til sykehus, men kan ikke forventes å gi vesentlig reduksjon i behovet for
sykehussenger. Det er ikke dokumentert at det forekommer et stort antall unødvendige
innleggelser av eldre. Sengeenheter som mottar pasienter før eller i stedet for
sykehusopphold, må ha høy kvalitet på utstyr og bemanning fastsatt som nasjonale normer
(røntgen, blodprøver, overvåkningsutstyr, døgnkontinuerlig legeberedskap). Oppbygging av
IMA er ikke et alternativ til utbygging av fullverdig og tilstrekkelig dimensjonert geriatrisk
spesialisthelsetjeneste i sykehusene Innleggelse i sykehus er spesielt viktig for eldre med
rask utvikling av uklare og sammensatte sykdomsbilder. For ikke å overse alvorlige
underliggende tilstander, bør slike pasienter undersøkes med bred tverrfaglig geriatrisk
tilnærming. Det er derfor viktig at sykehusene har geriatriske tilbud som er tilstrekkelig
dimensjonert til både å ta i mot et økende antall akutt syke eldre pasienter til innleggelse og
samarbeide utadrettet med IMA.

IMA og pasienter med kjent terminal sykdom.
Utilstrekkelig prognostisk avklaring eller utilstrekkelige rutiner og kompetanse i lindrende
behandling fører i en del tilfeller til hensiktsløse innleggelser av pasienter i livets sluttfase.
Forsterkede sykehjemsenheter i Bergen, sykestuene i Finnmark og Hallingdal sjukestugu
mottar i stor grad terminale pasienter til avlastningsopphold og lindrende behandling. Økt
bruk av IMA som alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter med kjent kort livsprognose
og behov for lindrende tiltak vil kunne gi denne gruppen en vesentlig kvalitetsforbedring.

Ekspertgruppen anbefaler;
• Utbygging av IMA for behandling og rehabilitering av syke eldre etter

sykehusopphold.
• IMA bør være et hensiktsmessig "vekslingsfelt" for å sikre eldre syke god

etterbehandling og sikre at overføring til kommunalt tilbud i hjem og sykehjem kan
skje forsvarlig og omsorgsfullt.

• Innleggelse av syke eldre i IMA før / i stedet for sykehus bør bare skje i nøye utvalgte
tilfeller og basert på strikte inklusjons- og eksklusjonskriterier i enheter som
tilfredsstiller definerte kvalitetskrav mht utstyr, bemanning og samarbeidsrutiner (jfr.
tabellene 1 og 2 i punkt 3.2.3).

• Økt bruk av IMA til pasienter med palliative behov. Dette vil bidra til kvalitativt bedre
tilbud til en viktig pasientgruppe, hvorav mange er eldre, og spare disse for
uhensiktsmessige sykehusinnleggelser i livets sluttfase.

• IMA er ikke et alternativ til utbyggig av et fullverdig geriatrisk tilbud i sykehusene.
• IMA kan representere en verdifull kvalitetsheving for egnede pasientgrupper, men

kan ikke forventes å gi vesentlig reduksjon i behovet for sykehussenger.

2.3 Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste
Spørsmål 4 i mandatet lyder som følger;

• Hvordan kan vi etablere fleksible samarbeidsordninger mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sikrer eldre pasienter en
god helsetjeneste?

Forpliktende samarbeid mellom fastleger og hjemmesykepleie
Det er dokumentert sviktende rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom fastlegen og
den kommunale omsorgstjenesten, som i noen tilfeller fører til innleggelser i sykehus som
kunne vært unngått. I tillegg kan manglende tilgang til kontakt med lege føre til sterk uro hos
pasient og pårørende.

Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten ved sykehusinnleggelse
Det må være tett samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og
i alle faser av en sykehusinnleggelse. Syke eldre som blir klassifisert som "utskrivingsklare"
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kjennetegnes ved at de etter utskriving trenger kommunale behandlings-, pleie- og
omsorgstjenester på et høyere nivå enn det de hadde før innleggelsen i sykehus. I følge
"Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter" skal hele pasientens situasjon
være sett og vurdert før utskriving, og kommunehelsetjenesten skal sikres nødvendig
informasjon for å planlegge og iverksette forsvarlig og god behandling, pleie og omsorg.
Tilstrekkelige lege- og sykepleieopplysninger må følge med melding til kommunen om
utskrivingsklar pasient (jfr forskriften). Det anbefales elektronisk epikrise til fastlege og
kommunalt omsorgsapparat senest utskrivelsesdagen. Videre anbefales samme dag muntlig
kontakt mellom pasientens sykehuslege og fastlege. Dette forutsetter at sykehuset har
direkte telefonnummer til fastlegens kontor.

Til tross for at definisjonen er klar, er det holdepunkter for at helseforetakene mangler rutiner
for å sikre at pasientene fyller kriteriene før de erklæres som "utskrivingsklare". En
undersøkelse av overføringer av pasienter fra sykehus til sykehjem, gir holdepunkter for en
betydelig overføring av meget syke "utskrivingsklare" pasienter, og også dødsfall på
overføringsdagen.

Kompetanseutvikling
Ulike ordninger med ambulante team innenfor geriatri og alderspsykiatri bidrar til gjensidig
kompetanseoppbygging mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste. Det skjer
hovedsakelig ved samarbeid og oppfølging av enkeltpasienter ved IMA, i sykehjem og hjem.
Noen steder har man ambulante slagteam med fokus på tidlig utskriving til hjemmet. Dette
har medført økt funksjonsnivå og livskvalitet, redusert opphold i institusjon og reduserte
kostnader sammenlignet med tradisjonell slagbehandling.

Ekspertgruppen anbefaler;
• Mer omfattende samarbeid om syke eldre mellom fastleger og hjemmesykepleie. Slikt

samarbeid bør innebære rutinemessige møter for informasjonsutveksling og
planlegging av pasientoppfølging for å forebygge ytterligere funksjonssvikt. Videre
bør samarbeidet innebære felles konsultasjoner eller hjembesøk på kort varsel ved
nyoppståtte symptomer og tidlige tegn på funksjonssvikt. Samarbeidet kan også
omfatte tilbud om planlagte hjembesøk på klinisk indikasjon.

• Det innføres gjensidig varslingsplikt for fastlege og hjemmesykepleie ved endringer i
pasientens helsesituasjon.

• Ved innleggelser av en syk eldre pasient, må det være rutiner som sikrer at
kommunehelsetjenesten, herunder fastlegen, blir kontaktet og holdes løpende
orientert om forløpet og planer for utskriving.

• Ved innleggelse i sykehus må det foreligge nødvendig informasjon fra lege og fra
pleie- og omsorgstjenesten.

• Tilstrekkelige lege- og sykepleieopplysninger må følge med melding til kommunen om
utskrivingsklar pasient. Det anbefales elektronisk epikrise til fastlege og kommunalt
omsorgsapparat seinest utskrivelsesdagen.

• Spesialisthelsetjenesten forpliktes til å etablere ambulante team og områdegeriatriske
team som reiser ut til IMA og kommunale institusjoner for å samarbeide og gi
veiledning. Dette er kompetansebyggende samtidig som det sikrer tryggere
helsetjeneste og helhetlige behandlingsforløp til eldre pasienter. Slike team må ikke
komme i stedet for, men i tillegg til, ordinære geriatriske sengeenheter for geriatriske
pasienter som trenger akutt innleggelse.

• Gjensidig praksiskonsulentordning og gjensige hospiteringsordninger må stimuleres
gjennom praktisk tilrettelegging og økonomisk støtte både i spesialist- og
kommunehelsetjenesten.

• For å sikre et kompetent helsepersonell i alle deler av helsetjenesten, anbefaler vi at
utvikling av kompetanse skjer i nært samarbeid mellom kommune- og
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spesialisthelsetjeneste. Det bør legges til rette for gjensidige hospiteringsordninger
mellom nivåene, med fokus på pasientforløp.

3  Hoveddel - Artiklene

Gruppen har i sitt arbeid jobbet sammen i skrivepar, som hver for seg og samlet har valgt å
løse oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet med å besvare hvert mandatpunkt i et
artikkelformat. Gruppen har også valgt å besvare mandatpunkt 2 og 3 samlet.

3.1 Kommunale alternativ for, i stedet for og etter sykehusopphold
(Artikkel 1)

Mandatets spørsmål 1 lyder som følger:
• Hvordan kan vi bygge opp kommunale alternativ før, i stedet for og etter innleggelse i

sykehus for eldre pasienter som kan profitere på slike tilbud?

3.1.1.Sammendrag
For å svare på spørsmålet over har vi valgt å definere slike tilbud som
Intermediæravdelinger (IMA). IMA er tilbud med heldøgnsplasser som finansieres og drives
av kommune og foretak i fellesskap hvor pasienter kan behandles før (F), i stedet for (I) eller
etter (E) sykehus.

Vi har gjort en kartlegging av eksisterende intermediærtilbud og gruppert disse som mulige
hovedmodeller for fremtidig IMA-organisering.

Tabell  i Muli e hovedmodeller for fremtidi IMA-or aniserin
Hovedmodeller
1 Sykestue

Prehospital observasjonsenhet
(Pre0B)

2 Distriktsmedisinsk senter (DMS)/
Lokalmedisinsk senter (LMS)

3 Helsehus
Spesialiserte korttidsenheter
(SKE)

Innhold/or aniserin
Små sengeenheter i mindre kommuner langt fra
sykehus, tett integrert med kommunal
helsetjeneste. Håndterer pasienter i alle tre
ru er F/I/E .

Større enheter med interkommunal forankring hvor
IMA er integrert med spesialistpoliklinikker. Relativt
stor avstand til sykehus. Håndterer pasienter i alle

ru er F/I/E .
Lokalisert i nærhet av sykehus og med nært
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Håndterer
pasienter etter innleggelse i sykehus (E) og sikrer
oppfølging/rehabilitering i en sømløs overgang til
kommunehelsetenesten

Modellene dekker ulike behov ut fra geografiske, demografiske og historiske forhold i
kommuner og lokalregioner. Foretaket og omliggende kommuner må lage egne
samarbeidsavtaler ut fra kultur og tradisjoner for samhandling. Eierskap og
arbeidsgiveransvar kan tillegges både foretak og kommuner. IMA-senger krever inklusjons —
og eksklusjonskriterier for hvilke pasientgrupper som er aktuelle for innleggelse (jfr. tabell i
artikkel 2). Ved lange avstander til sykehus må det etableres tilbud for alle grupper (F/I/E)
mens ved nærhet til sykehus kan IMA ha en mindre funksjon for F/I. Den faglige kvaliteten
på tilbudene sikres ved at spesialisthelsetjenesten følger opp ved fysisk tilstedeværelse,
telemedisinske løsninger eller gir telefonveiledning. Det må lages bindende nasjonale normer
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for sengetall, fagpersoner (antall og kvalifikasjoner ) og sammensetning av tverrfaglige team
for oppfølging av sylke eldre i IMA. Pasientdokumentasjonen bør som hovedregel skje i
helseforetakets elektroniske journal. Unntak er Helsehus/SKE som samarbeider med øvrig
kommunal helsetjeneste, der det er hensiktsmessig å benytte kommunale journalsystemer.
IMA må ha en robust finansiering, fra en og samme kilde, og det bør være fra foretaket.

3.1.2.1nnledning
I St. meld. nr 47 (2005-2006) Samhandlingsreformen, drøftes aktuelle oppgaver som den
framtidige kommunehelsetjenesten kan gis ansvar for. Aktuelle oppgaver kan være å bygge
opp tilbud før, i stedet for og etter sykehusopphold (kap.6.4). Det vises til at utskrivingsklare
pasienter blir liggende på sykehus i påvente av kommunale tilbud og andre havner unødig på
sykehus fordi det mangler kommunale tilbud som kunne ha dekket enklere medisinske
tilstander. Det er satt i gang flere samhandlingstiltak rundt om i landet som bidrar til å sikre
observasjon, behandling og etterbehandling på beste effektive omsorgsnivå (BEON), som
skal forhindre innleggelse i sykehus, og bidra til større nærhet til og tilfredshet med
tjenestetilbudet (St.meld. nr. 47, s. 59).

Problemstilingene som utredes og drøftes i denne artikkelen er oppbyggingen av alternative
samhandlingstilbud før, i stedet for og etter innleggelse i sykehus for eldre pasienter som kan
profitere på slike tilbud. Tilbudet må imidlertid ses i sammenheng med organiseringen av
IMA for den øvrige befolkningen.

Det er mange og ulike begreper som benyttes, og når vi videre skal drøfte dette har vi valgt å
definere et slikt samhandlingstilbud med et felles begrep:
Intermediæravdeling (IMA) og definerer det som tilbud med heldøgnsplasser som
finansieres og drives av kommune og foretak i fellesskap hvor pasienter kan
behandles før, i stedet for eller etter sykehusinnleggelse.

3.1.3.Litteratur/dokumentasjon
Vi har innhentet oversikt over eksisterende intermediærtilbud (tilbud med heldøgnsplasser
som finansieres og drives av kommune og foretak i fellesskap) fra de regionale
helseforetakene.

Det utkrystalliserer seg 3 hovedmodeller:
1. Sykestue (sykestuene i Finnmark/Nord-Troms unntatt Alta, Pre0B i Nordland)

2. Distriktsmedisinsk senter/lokalmedisinsk senter (Sykestua i Alta, DMS Nord-Troms,
DMS Midt-Troms, DMS Stjørdal, DMS Fosen, Nye Røros sykehus, Hallingdal
sjukestugu, Dalane DMS).

3. Helsehus/Spesialisert korttidsenhet (Helseparken Mo i Rana, Søbstad helsehus, Øya
helsehus, Spesialisert korttidsenhet ved Nordbyhagen (plassert på AHUS), Romsås
sykehjem, Abildsø bo- og rehabiliteringssenter, og Diakonhjemmet sykehus i
Oslo/Akershus, Stokka sykehjem i Stavanger, Drammen geriatriske senter m.fl.)

Modell 1- Sykestuene er små, har stor avstand til sykehus og er tett integrert i kommunal
helsetjeneste. De håndterer i pasienter fra kommunene de samarbeider med. Sykestuene
har pasienter i alle 3 grupper før, istedenfor og etter sykehusopphold.

Modell 2- DMS/LMS har en organisasjonsmessig sterkere forankring i
spesialisthelsetjenesten. Flere av de ansatte er ansatt i foretaket med varierende grad av
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tilknytning til kommunal helsetjeneste. De er integrert med spesialistpoliklinikk. Enhetene har
forholdsvis lang avstand til sykehus og drives i fellesskap av foretak og kommuner. Et unntak
er Hallingdal sjukestugu som eies i helhet av foretaket. De håndterer pasienter fra flere
kommuner (interkommunalt samarbeid) og har pasienter i alle 3 grupper (F/I/E). Unntak er
DMS Stjørdal som kun har E og DMS Midt-Troms som kun har elektive pasienter i gruppe I.

Modell 3- Helsehus/SKE er lokalisert i nærheten av sykehus og ivaretar pasienter i gruppe
E. Tilbudene er kommunalt eid og drives i samarbeid med foretaket. Personalet kan være
ansatt i kommune eller foretak. De har pasienter hovedsakelig fra egen kommune, men
enkelte har interkommunalt samarbeid.

Størrelsen på institusjonene varierer fra 1-sengs sykestue til helsehus med mer enn 20
heldøgns plasser.

Samtlige tilbud har sykepleier på vakt 24 timer i døgnet (unntaksvis sykepleier i bakvakt på
1-sengstilbudene). Legetjenestene i modell 1 og 2 blir i hovedsak utført av allmennleger. I
sykestuene kombineres det med sykehjemslegefunksjon. Bortsett fra i de minste sykestuene
er det legevisitt daglig i ukedagene. I modell 3 har man ansatt både allmennleger og leger
med spesialistkompetanse innen indremedisin/geriatri. Behov for legetjenester utenom visitt-
tid ivaretas av legevakt.

Spesialisthelsetjenesten gir i liten grad formalisert faglig støtte til sykestuene. DMS Fosen
har daglig telemedisinsk visitt med overlege på St. Olav. DMS/LMS og en del Helsehus har
varierende faglig støtte fra spesialister med tilknytning til spesialistpoliklinikk.
I SKE er det et formalisert samarbeid med spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å
bidra med nøkkelpersonell.

Sykestuene og Helsehus/SKE benytter kommunale EPJ-systemer. DMS/LMS benytter i
hovedsak foretakets EPJ-systemer.

3.1.4. Diskusjon/Analyse

Organisering
Det pekes på tre modeller for intermediære tilbud, se tabell 1. Alle tre modellene har livets
rett, og hvilken man velger vil være avhengig av lokale forhold. Det er viktig for alle tre
modellene at tilbudene er forankret i både kommune og foretak. Modell 1 og 2 innebærer
desentraliserte spesialisthelsetjenester lagt til et senter hvor også kommunale/
interkommunale tjenester har sin plass. Modell 3 innbærer forsterkete plasser til
etterbehandling. I den videre diskusjonen finner vi det hensiktsmessig å bruke IMA som en
fellesbetegnelse for de ulike modellene.

Ut fra kunnskap om at 90 % av befolkningen er bosatt innen en times avstand til sykehus,
må det være ulike modeller i landet. Der hvor pasienten har kort avstand, kan de få en
medisinsk avklaring på sykehus, og IMA får en mindre funksjon for før og i stedet for-tilbud.
Ved lange avstander for de siste 10 % av befolkningen, bør IMA ha et tilbud for både før, i
stedet for og etter som modell 1 og 2.

Det må utarbeides klare kriterier for bruk av plassene som er forstått av både kommune og
sykehus. Det som må særmerke IMA er et formalisert samarbeid mellom foretak og
kommune med et felles ansvar for ressurser, kompetanse og faglig utvikling, samt gode
samarbeidsrutiner satt i system i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.
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St. meld. nr 47. gir en ny betegnelse på fremtidige samhandlingsarenaer som et
lokalmedisinsk senter (LMS) hvor IMA vil ha sin plass som en døgntjeneste i et LMS.
Lokalmedisinske senter vil ut fra lokale tradisjoner og forhold ha ulik plassering; på egen
avdeling på kommunalt sykehjem, integrert i ordinær sykehjemsavdeling, på sykehus eller i
et eget lokalmedisinsk senter hvor foretak også kan ha sine desentraliserte
spesialisthelsetjenester. Med lang avstand til samarbeidende kommuner kan det også være
den beste løsningen å ha noen egne øremerka senger, eksempelvis i Finnmark. Det må
være plass for lokale løsninger i samhandling mellom kommune og foretak.

Et eksempel på en modell for et LMS som tar opp i seg de fleste av Samhandlingsreformens
intensjoner og ikke bare er et intermediært døgntilbud, er det planlagte lokalmedisinske
senteret i Hallingdal knytta opp mot Hallingdal sjukestugu.

ter

Tjenester fra kommune- i 1j9hester frå s
helsetjenesten hdSkjnesten:

Ex Modell av det lokalmedisinske senter i Hallingdal

1. Administrasjons- og systemarbeid for samhandlingen
2. Interkommunalt samarbeid innen helse- og omsorg
3. Desentraliserte spesialisthelsetjenester
4. Samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjenester og kommuner

Eierskap og arbeidsgiveransvar
De fleste IMA er eid av kommunene, men enkelte er eid av foretaket, og det finnes ulike
mellomløsninger. Eierskap av bygningsmasse betyr ikke så mye for tjenesten, men hvem
som har arbeidsgiveransvaret og hvilken lovgivning som følges, er av større betydning. Det
må stilles samme krav til faglig kvalitet — man må gjennom avtaler sikre tilgangen til
nødvendig kompetanse, veiledning, opplæring, ressurser, utstyr m.m. For å finne den beste
løsningen, må foretaket og de omkringliggende kommuner lage lokale avtaler om hva som er
mest hensiktsmessig organisatorisk ut fra kultur og tradisjoner for samarbeid samt
geografiske og demografiske forhold.

Fordelen med eierskap og arbeidsgiveransvar i foretaket er ansvarliggjøring av tjenesten i
foretaket gjennom medisinsk linjeansvar, klare juridiske linjer og at behandlingslinjene i
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sykehus følges ut. Fordelen med kommunalt eierskap er nærhet til pasientenes hjemmemiljø
(organisatorisk og geografisk) og muligheter til å finne gode løsninger lokalt.

Ved kommunalt eierskap må nøkkelpersonell være ansatt i en stillingsprosent i foretaket for
tydelig å ansvarliggjøre foretaket for de desentraliserte tjenestene. Det må til en juridisk
avklaring av medisinsk ansvar hvis ansvaret er delt mellom to nivåer.

Alle tre modeller krever robust faglig støtte fra spesialisthelsetjenesten - pr i dag en stor
utfordring. Modell 1 vil pga størrelse og avstand til spesialisthelsetjenesten måtte benytte
telemedisinske løsninger. Dette gjelder også modell 2, men her vil integrasjonen med
spesialistpoliklinikker gjøre at legespesialistene i tillegg kan delta i ordinære visitter. I modell
3 vil nærheten til spesialisthelsetjenesten gjøre at man kan integrere de to nivåene mye
tettere ved å ansette fagpersonell fra begge nivåer i samme IMA.

Norm for sengetall
Det vil være nyttig for kommuner og foretak at det utarbeides en norm for sengetall. Disse
baseres på folketall, avstand til sykehus og på om både pasientgruppe før, i stedet for og
etter sykehusopphold skal dekkes. Et anslag kan være en seng pr tusen innbyggere hvor
alle tre pasientgruppene (F/IE) dekkes. Disse sengene er i vekslingsfeltet og må brukes
fleksibelt

Systemer for pasientdokumentasjon
Pasientdokumentasjonen bør som hovedregel skje i helseforetakets elektroniske journal.
Unntak er Helsehus/SKE som samarbeider med øvrig kommunal helsetjeneste, der det er
hensiktsmessig å benytte kommunale journalsystemer. Tilgang til sykehusets journalsystem
er en forutsetning for å ha gode behandlingsløp mellom forvaltningsnivåene.

Krav til personell
Personell på IMA må ha en tilleggskompetanse for å håndtere pasienter som ellers ville vært
innlagt i sykehus. For legene må det ses i sammenheng med arbeidet med å etablere en
egen spesialitet/fordypningsområde innen dette feltet samt meritterende tjeneste til etablerte
spesialiteter. IMA må ha lege- og sykepleierdekning 24 timer i døgnet og daglig legevisitt.
Rehabilitering vil være en viktig del av tjenesten, og nøkkelpersonell som fysioterapeut og
ergoterapeut er en forutsetning.

Opplæring og kompetanseutvikling av de ansatte må også være et felles ansvar for
kommunen og foretak der hospitering og kursing tilbys. Samhandlingskompetanse og
rehabiliteringskompetanse må vektlegges for alle ansatte.

Finansiering
En stor del av intermediærtilbudene er pr i dag prosjektfinansiert eller finansiert gjennom
ulike fordelingsnøkler mellom kommuner, foretak og regionale foretak eller gjennom
innsatsstyrt finansiering.

I Helse Finnmark utprøves en finansieringsmodell hvor sykestuekommunene i tillegg til et
fast tilskudd pr plass får en innsatsstyrt finansiering basert på liggedøgn. Dette skal etter
hvert utvides til å gjelde visse prosedyrer (cytostatikabehandling, blodtransfusjoner etc).
Vi mener man for samtlige IMA må få på plass en robust og forutsigbar finansiering. Det må
være en og samme finansieringskilde for driften av IMA og det bør være fra
sykehuset/foretaket. Dette begrunnes i at alle pasienter i en IMA i utgangspunktet har behov
for utredning og oppfølging i spesialisthelsetjenesten.
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3.1.5.Forslag til prioriterte tiltak

1. Foretak og kommuner gis anledning til å etablere ulike modeller av intermedlære
tilbud
Vi har identifisert tre modeller som fyller ulike funksjoner i dag og som kan stå som
utgangspunkt for videre utbygging av IMA. Lokale avtaler mellom foretak og omkringliggende
kommuner avgjør om hvem som skal ha arbeidsgiveransvar, medisinsk ansvar og
bygningmessig eierskap og hvordan samarbeid for øvrig skal utøves.

2. Faglig støtte fra spesialisthelsetjenesten
Alle tre modellene krever omfattende faglig støtte fra spesialisthelsetjenesten gjennom
telemedisinske løsninger, telefonveiledning eller fysisk tilstedeværelse.

3. Sikre forutsigbar finansiering
Det må etableres et robust finansieringssystem som sikrer at både kommune og foretak har
økonomiske insentiver for å drive IMA rasjonelt og faglig forsvarlig. IMA fiansiereres fra
foretaket. Norm for sengetall ut fra demografi og geografi må utarbeides.

4. Sikre nødvendig informasjonsflyt
For å sikre nødvendig informasjonsflyt bør man i modell 1 og 2 benytte foretakets EPJ/PAS
som dokumentasjonssystem. I modell 3 har man erfaring for at integrasjonen med øvrig
kommunal helsetjeneste gjør det nødvendig å benytte kommunale dokumentasjonssystemer.
Dette fordrer imidlertid at man har rask elektronisk utveksling av pasientinformasjon mellom
nivåene og på sikt en fungerende kjernejournal.

5. Personellet må ha tilstrekkelig kompetanse
Det må stilles særskilte kompetansekrav til ansatte i IMA. Dette må sees i sammenheng med
etablering av spesialiteter/kompetanseområder for sykepleiere og leger innen dette feltet og
merittering til etablerte spesialiteter.

3.2. Inklusjons- og eksklusjonskriterier (Artikkel 2)

Gruppen har valgt å svare på mandatets spørsmål 2 og 3 samlet. Spørsmålene lyder som
følger;

• Hvilke pasientgrupper kan profitere på slike tilbud utenfor sykehus og hvem bør
undersøkes og/eller behandles i sykehus (inklusjons- og eksklusjonskriterier for
innleggelse i kommunal helseinstitusjon)?

• Hvordan kan vi sikre at innleggelser i sykehus ikke blir forsinket eller unnlatt hos eldre
pasienter som trenger spesialisthelsetjenestens diagnostiske og terapeutiske
ressurser, og hvordan sikre kvaliteten på det tilbudet pasienten får ved innleggelse?

3.2.1. Sammendrag
Innleggelse i IMA kan være et godt tilbud i forbindelse med  utskriving fra sykehus, gitt
tilstrekkelig faglig kvalitet.

Kompetansen i lindrende behandling må økes i sykehjem og hjemmetjenester. Dette vil
kunne gi et kvalitativt bedre tilbud til en viktig pasientgruppe og spare pasienter for
uhensiktsmessige innleggelser i livets siste fase, men vil ikke føre til vesentlig redusert
sengebehov i sykehusene.
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Bruk av slike institusjoner som alternativ til innleggelsekan bare anbefales i nøye utvalgte
tilfeller. Stikkord er avklart diagnose, stabil pasient, og fravær av akutt funksjonssvikt og uttalt
komorbiditet. Et slikt veldefinert sykdomsbilde sees hyppig hos middelaldrende og "yngre
eldre", sjeldnere hos de eldste eldre (>80 år).

Gode IMA representerer et kvalitativt godt tilbud for pasienter med lang reise til sykehus (om
lag 10 % av befolkningen), men kan ikke forventes å gi vesentlig reduksjon i behovet for
sykehussenger.

IMA som skal brukes til dette formålet, må ha høy kvalitet på utstyr og bemanning, fastsatt
som nasjonale normer (røntgen, blodprøver, overvåkningsutstyr, døgnkontinuerlig
legeberedskap, veiledning fra spesialisthelsetjenesten).

Oppbygging av IMA er ikke et alternativ til utbygging av fullverdig geriatrisk
spesialisthelsetjeneste i sykehusene, men forutsetter at sykehusene har geriatriske tilbud
som er tilstrekkelig dimensjonert til både å samarbeide med de kommunale tilbudene og til å
ta i mot geriatriske pasienter som trenger innleggelse.

Innleggelse kan unngås ved subakutt funksjonssvikt, men da ved rask og tverrfaglig
intervensjon for å stoppe funksjonssvikten, ikke ved innleggelser i alternativ type institusjon.
Utredning av slike pasienter fordrer et godt samarbeid på tvers av yrkeskategorier og
forvaltningsnivåer.

Ved kronisk funksjonssvikt trengs adekvat diagnostisk utredning og adekvate omsorgstilbud.
Dette er primærhelsetjenestens hovedansvar, men spesialisthelsetjenesten må bidra ved
behov.

Kommunal medfinansiering av sykehustjenester til eldre vil ha dårlig treffsikkerhet når det
gjelder å forebygge unødvendige innleggelser, medfører fare for helsetap og må på et faglig
grunnlag frarådes.

3.2.2.Innledning
Det er svært uheldig hvis pasienter ikke blir henvist til sykehus i tilfeller der sykehusets
diagnostiske eller terapeutiske ressurser ville ha påvirket deres prognose i positiv retning
(med tanke på overlevelse, symptomer og/eller funksjonsnivå). Det er også uheldig hvis
pasienter innlegges i sykehus uten å ha nytte av det. I en kunnskapsoppsummering laget på
oppdrag fra Helsetilsynet er det nylig påpekt at det er en myte at eldre i stor grad blir
unødvendig innlagt i sykehus (1).

Avveiningen mellom fordeler og ulemper for den enkelte pasient kan ikke sees uavhengig av
hvilket tilbud pasienten eventuelt ville fått i sykehuset. Vi vet mye om hvilket faglige og
organisatoriske tilbud akutt syke, skrøpelige gamle bør få i sykehus. Ordninger for bedre
samarbeid mellom tjenestenivfiene må forutsette at begge nivåer (sykehus så vel som
kommuner) yter faglig optimale tjenester innen sin del av det felles ansvarsområdet. Bedre
samarbeidsrutiner kan ikke kompensere for eventuell brist i kvaliteten på det tilbudet hver og
en av partene må forutsettes å gi.

Ulempene og risikoen forbundet med sykehusinnleggelse er ikke uavhengig av geografiske
forhold. For pasienter som har lang reise til sykehuset, vil både transporten i seg selv og det
å komme langt vekk fra nærmiljøet medføre vesentlig større ulempe enn for pasienter som
har sykehuset i nærheten. Dette taler for at man ikke nødvendigvis bør velge de samme
løsningene i perifere og sentrale strøk. Statistisk sentralbyrå opplyser i desember 2010:
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"Av de 4 846 839 innbyggerne som vi har koordinatfestet per 1. januar 2010, så bor 4 335
281 innbyggere innenfor en times kjøreavstand fra et akuttmottak. Dette utgjør 89,4 prosent."

3.2.3.Litteratur/dokumentasjon
a. Kvaliteten på tilbudet ved innleggelse
For pasienter med et uklart symptombilde som ofte er preget av sviktende funksjon
(forvirring, falltendens, redusert mobilitet, inkontinens), betydelig komorbiditet, hjelpebehov
og kognitive symptomer, foreligger nå både nasjonal og internasjonal dokumentasjon for at
innleggelse i geriatriske sykehusenheter gir bedre overlevelse og bedre funksjonelt resultat
enn innleggelse i andre sykehusenheter (2-5). lnnleggelse av denne pasientkategorien i
andre typer enheter i sykehus er derfor ikke akseptabelt. Samarbeidstiltak mellom sykehus
og kommuner som ikke er basert på at sykehuset yter tjenester for den aktuelle
pasientgruppen basert på beste tilgjengelige evidens, må vurderes kritisk.

b. Evaluering av alternativer til innleggelse
Vurdering av litteraturen vanskeliggjøres av at tjenester med samme navn kan ha ulikt
innhold, og omvendt kan tjenester med svært likt innhold hete forskjellige ting i ulike land.

Intermediæravdeling eller  forsterket korttidsavdeling i sykehjem er svært godt evaluert i
Trondheim (Søbstadprosjektet) (6). Pasienter som ble overflyttet tidlig til
intermediæravdelingen hadde lavere dødelighet og færre reinnleggelser enn de som lå
lenger i sykehus og deretter ble sendt hjem. Vi vet ikke om den gunstige effekten skyldes at
de ble behandlet i intermediæravdeling i stedet for i sykehus, eller om den skyldes at det
samlede institusjonsoppholdet var lenger for intermediæravdelingsgruppen, slik at gevinsten
var knyttet til det å få være tiltrekkelig lenge i institusjon før hjemsending. En klar forutsetning
for overflytting til Søbstad var at sykehuset hadde gjort en tilstrekkelig diagnostisk avklaring.
Pasientene ble altså ikke primærinnlagt i intermediæravdelingen, og prosjektet er  ikke  en
studie av innleggelse i intermediæravdeling som alternativ til sykehus. Svært få av
pasientene i prosjektet lå i geriatrisk avdeling mens de var i sykehuset. Man har altså
sammenliknet opphold i intermediæravdeling med sykehusbehandling som etter dagens
standard ikke er den optimale.

Resultatene fra Søbstadprosjektet understøttes av en stor, britisk multisenterstudie, som
også omhandlet videre behandling i "community hospital"  etter  akuttinnleggelse i ordinært
sykehus (7). Pasienter som ble overflyttet til rehabilitering i "community hospital" oppnådde
bedre funksjonsnivå enn de som ble ferdigbehandlet i ordnært sykehus.

Det er få prosjekter der man har evaluert alternativer til innleggelse i sykehus. En
Cochraneanalyse fra 2007 evaluerer "hospital at home" som alternativ til innleggelse (8). De
inkluderte studiene er svært heterogene med hensyn til hvilken pasientgruppe de har
undersøkt, men den største gruppen er pasienter med KOLS. En studie omfatter pasienter
med hudinfeksjoner og én omfatter lungebetennelse diagnostisert i sykehusets akuttmottak.
For gruppene samlet fant man ikke noe helsetap knyttet til at innleggelse ble unngått.

En annen stor metaanalyse viser at bred, tverrfaglig vurdering og optimalisering av
helsetilstanden hos hjemmeboende eldre kan bedre deres funksjonsnivå og redusere
sannsynligheten for innleggelse både i sykehjem og sykehus (9). Dette var ikke
undersøkelser av alternativer til innleggelse i en akuttsituasjon, men av intervensjoner i en
mer stabil fase for å redusere behovet for sykehusbehandling på lang sikt.

c. Kliniske kjennetegn ved akutt syke gamle
Symptomatologien ved akutt sykdom hos gamle er ofte ukarakteristisk (10, 11). Dette gjelder
først og fremst den gruppen av eldre som fra før er kjennetegnet av multisykelighet, høyt
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legemiddelforbruk, kognitive problemer og problemer med å greie seg i dagliglivet. Disse
pasientene mangler ofte symptomer og tegn som ellers regnes som karakteristiske, f.eks.
brystsmerter ved hjerteinfarkt, feber ved alvorlige infeksjoner, buksmerter ved
blindtrarmsbetennelse osv. I stedet vil de ved akutt, alvorlig sykdom ofte utvikle uspesifikke
symptomer og tegn preget av raskt innsettende svikt i evnen til å greie seg selv, slik som
delirium ("akutt forvirring") (12), nyoppstått falltendens, mobilitetssvikt og dehydrering. Derfor
har pasienter med slike kliniske kjennetegn stort behov for diagnostisk teknologi slik at
alvorlige og kurable tilstander ikke blir oversett.

d. Kvalitetskrav til kommunale institusjoner som skal kunne utgjøre et alternativ til
innleggelse
Motivet for våre anbefalinger er å oppnå et  kvalitativt bedre tilbud til de eldre pasientene, ikke
primært å redusere antall innleggelser eller bygge ned geriatriske tilbud i sykehus. Våre
anbefalinger for prehospitale kommunale enheter gjelder derfor  der geografi, transporttid og
demografi skulle tilsi økt vektlegging av slike tjenester, og fremgår av tabell 1.

Tabell 1. Kvalitetskrav til IMA som skal kunne tilby innleggelser som alternativ til
sykehus.

A. Teknologi for diagnostikk og behandling
• Røntgen
• EKG
• Blodgassanalyse eller perkutan kapnografi (CO2-målinger) og oksymetri (02-målinger)
• Troponin T / D-dimer
• Elektrolytter
• Urinundersøkelse
• Hematologiske analyser
• Blodsukker
• CRP
• Transaminaser.
• Relevant akuttmedisinsk utstyr
• Overvåkings-/elektromedisinsk utstyr
• Blærescanner

B. Bemanning og faglige samarbeidsrutiner
• Interkommunal samarbeidsavtaler med RHF.
• Døgnkontinuerlig mulighet for konferanse med spesialisthelsetjenesten, evt. via

videokonferanse.
• Tilknytning til DMS/lokalsykehus hvor interkommunal legevakt er samlokalisert.
• Lege i vakt skal ha tilstedevaktordning slik at pasient innlagt i IMA har 24t

beredskapstilbud av lege.
• Kompetanseheving av helsepersonell, gjerne med bruk av IKT-tjenester, i samarbeid

med geriatrisk spesialisttjeneste.
• Ansettelsesforhold hvor de utøvende leger i IMA er knyttet til de regionale

helseforetak/ sykehus hva gjelder både ansvarsforhold, økonomi og nedfelte skriftlige
samarbeidsrutiner.

• Finansiering av helseforetak med faste rammebevilgninger
• Statlige retningslinjer for hva DMS-enhetene skal inneholde av personell, utstyr og

faglige eksklusjons- og inklusjonskriterier vedr. pasientseleksjon.
• Kontinuerlig og helst daglig kommunikasjon mellom spesialister i sykehus og

ansvarlige leger i de kommunale institusjoner.
• 24 timers sykepleierdekning
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3.2.4.Analyse/diskusjon
Bruk av forsterkede korttidsplasser kan være et godt tilbud for videre behandling og
rehabilitering  etter akuttopphold i sykehus.  Forutsetingen er tilstrekkelig og kompetent
bemanning og god diagnostisk avklaring fra sykehusets side. En viktig gevinst er trolig at
pasientene får et tilstrekkelig langt institusjonsopphold til at utskriving til hjemmet kan foregå
trygt.

For enkelhets skyld foreslår vi å dele gruppen  eldre der innleggelse i sykehus kan være
aktuelt  inn i grove grupper etter ønsket behandlingsnivå. Man bør legge betydelig vekt på
hvorvidt symptomene har debutert akutt (forslagsvis varighet av aktuelle symptomer mindre
enn en uke), subakutt (varighet mellom en uke og tre måneder), eller er kroniske (varighet
mer enn tre måneder)

a. Pasienter med klar diagnose
Dette gjelder både pasienter med akutt, subakutt og kronisk forløp. Hvis diagnosen er sikker,
pasienten stabil og forløpet ikke er preget av dramatisk funksjonssvikt, vil de fleste pasienter
være best tjent med å bli hjemme. Fastlegen og eventuelt hjemmetjenesten håndterer disse
pasientene.

b. Pasienter som er klinisk ustabile og kritisk syke
Disse bør alltid legges inn i sykehus. Unntaket er tilfeller der det foreligger en kjent, terminal
sykdom, se neste punkt.

c. Pasienter med kjent terminal sykdom
Pasienter som har kjent terminal sykdom, bør normalt slippe å bli flyttet i livets siste fase -
forutsatt at det kan gis tilstrekkelig lindrende behandling der de befinner seg. Opprustning av
det lindrende tilbudet i sykehjem, DMS og hjemmetjenester representerer et stort
forbedringspotensial for denne gruppen. Men dette vil ikke medføre noen vesentlig reduksjon
i etterspørselen etter sykehussenger. von Hofacker og medarbeidere fant gjennom en ettårs
periode 26 pasienter som ble innlagt fra sykehjem til Haraldsplass Diakonale Sykehus
mindre enn 48 timer før døden inntraff, hvorav 17 kunne ha unngått innleggelse dersom
sykehjemmet hadde hatt tilstrekkelig kompetanse og rutiner for palliativ behandling. Dette er
om lag 2 %. av innleggelsene i sykehuset i den aktuelle perioden (13). I en studie fra
Diakonhjemmet sykehus fant Rashidi og medarbeidere at 8,1 % av innleggelsene gjaldt
pasienter fra sykehjem, men av disse ble 2,2 % innlagt med mistanke om hoftebrudd (en
ukontroversiell innleggelsesdiagnose), slik at de øvrige innleggelsene fra sykehjem (hvorav
mange åpenbart var nødvendige) bare utgjorde 5,9 % (14).

d. Pasienter med ukarakteristiske symptomer og usikker diagnose
Dette er en svært stor gruppe, der symptomene vanligvis er preget av funksjonssvikt
(sviktende kognitiv funksjon, sviktende gangfunksjon og mobilitet, sviktende næringsinntak,
dehydrering osv). Gruppen kan med fordel deles i undergrupper etter forløp:

dl. Akutt forløp (< 1 uke).  Disse trenger rask diagnostisk avklaring for å identifisere og
behandle utløsende årsak(er), og sykehusets diagnostiske ressurser og kompetanse er
nødvendige. Rask innleggelse er ønskelig, og tiltak for å hindre innleggelse vil medføre stor
fare for negative helseeffekter.

d2. Subakutt forløp (1 uke - 3 måneder).  Her kan innleggelse i mange tilfeller unngås dersom
pasienten får adekvat diagnostisk utredning, og behandlingstiltak igangsettes i pasientens
hjem før hun blir så syk at innleggelse blir uunngåelig. Dette krever at fastlegen varsles, at
fastlegen initierer en tilstrekkelig rask og bred utredning, at geriatrisk spesialisthelsetjeneste
understøtter diagnostikk og behandling etter behov (f.eks. ved rask poliklinisk vurdering), og
at også rehabiliteringstiltak inkluderes i behandlingspakken. Målet for denne pasientgruppen
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er å gi adekvat helsehjelp uten innleggelse. I noen subakutte tilfeller, når fastleger og
legevaktsleger finner bo- og familiesituasjonen for utrygg til at observasjon hjemme er
medisinsk forsvarlig, må det være åpning for innleggelse av disse pasientene på et
intermediært nivå. I distriktene vil dette være i en IMA. I byer og sykehusnære strøk vil det
naturlig kunne være observasjonsposter knyttet til større legevaktssentraler eller sykehus.
Ved slike sengeenheter må det være personell, ressurser og utstyr som minst tilsvarer de
kvalitetskrav som er opplistet i tabell 1. Enhetene må også ha ressurser og rutiner som
sikrer at alle som har behov, får rask tilgang til geriatrisk vurdering Hvis man ikke klarer å
stoppe det subakutte forløpet, slik at innleggelse blir nødvendig, er sykehus rette instans, og
da fortrinnsvis geriatrisk avdeling, eller eventuelt medisinsk avdeling med geriatrisk
kompetanse.

d3. Kronisk forløp (> 3 måneder).  Disse trenger diagnostisk avklaring, men dette gjøres
fortrinnsvis uten innleggelse. Identifisering av korrigerbare tilstander vektlegges. Hvis
funksjonssvikten ikke kan stoppes (f.eks. pga. demens), er det essensielt at omsorgstilbudet
hele tiden trappes opp på adekvat måte, slik at man kan unngå innleggelser som skyldes
utilstrekkelig omsorgsnivå eller sammenbrudd i det sosiale nettverket.

e.  Pasienter med sikker diagnose som er klinisk stabile og ikke kritisk syke, men som likevel
trenger innleggelse
Typiske pasienter har kjent KOLS med typisk forverring, kjent hjertesvikt med typisk
forverring eller diabetes med behov for justering i institusjon. I disse gruppene finner vi en del
pasienter med relativt hyppig behov for innleggelse. Det finnes lite dokumentasjon omkring
størrelsen av denne pasientgruppen, men erfaringsmessig dominerer middelaldrende og
"yngre eldre" (opptil 80 år) i denne gruppen, mens de "eldste eldre" oftere får utypiske
symptomer som beskrevet i punkt d. Ved lang reise til sykehus (ansiagsvis 10 % av
befolkningen) representerer det klart kvalitetsforbedrende tiltak for denne pasientgruppen å
få et tilbud om innleggelse nærmere hjemmet, og kommunale tilbud og DMSer er da et
utmerket tilbud forutsatt at de holder kvalitetskrav som beskrevet i tabell 1. Forslag til
seleksjonskriterier for denne gruppen fremgår av tabell 2. På samme måte som omtalt
ovenfor (under d2) vil pasienter i denne kategorien kunne håndteres i sykehusenes
observasjonsposter og ved observasjonsposter knyttet til legevaktene i de større byene.

Tabell 2. Forslag til inklusjons- og eksklusjonskriterier for innleggelse i IMA som
alternativ til innleggelse i sykehus

A. Pasienter som kan være aktuelle for kommunale tilbud
• Palliativ og terminal omsorg av kreftsykdom i samarbeid/forståelse med pårørende
• Forverring av KOLS uten betydelig komorbiditet der behandlingsopplegget er avklart
• Justering av pågående behandling av kjent kronisk sykdom som hjertesvikt og

diabetes uten betydelig komorbiditet eller akutt funksjonssvikt
• Terminal fase av hjerte-/lungesvikt
• Behov for transfusjon av blod, væske eller elektrolytter der diagnosen er sikker og det

ikke foreligger betydelig multimorbiditet eller akutt funksjonssvikt
• Korrigering av ernæringssvikt og dehydrering hvor kjent utløsende årsak er avklart
• Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom uten tegn på sepsis og uten

betydelig komorbiditet eller akutt funksjonssvikt
• Brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er

nødvendig
• Cytostatikabehandling etter fastsatt avtale med 2.Iinjetjenesten
• Observasjon av andre tilstander der sykehusinnleggelse, etter konferering med

geriater eller annen relevant bakvakt ved sykehus, ikke anses nødvendig.
• Pasient som normalt ville vært lagt inn, men der pasienten selv (forutsatt mentalt klar)

og pårørende klart ønsker behandling i lokalmiljøet
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B. Pasienter som skal legges inn i sykehus
• Traumer med uavklart alvorlighetsgrad
• Akutt alvorlig sykdom (forløp< luke) hos eldre med uavklart diagnose, uttalt

komorbiditet eller symptomatologi preget av akutt funksjonssvikt
• Akutt forverring av kjent kronisk sykdom der alvorlighetsgrad, komorbiditet eller rask

funksjonssvikt tilsier innleggelse
• Rus/intoksikasjoner
• Psykiatri (vurderes eventuelt for tilgjengelige prehospitale DPS-tilbud)
• Pasienter som skal innlegges etter definerte (avklart nasjonale) pasientforløp (f.eks.

hjerneslag, akutt hjerteinfarkt).
• Pasienter som ikke opplever rask bedring av subakutt sykdomsforløp under

prehospital omsorg og behandling

3.2.5.Hovedpunkter/anbefalinger
• Det er ikke dokumentert at det forekommer mange unødvendige innleggelser av eldre

i sykehus
• Vi anbefaler fortsatt utbygging av intermediæravdelinger/forsterkede

korttidsavdelinger for videre behandling og rehabilitering etter sykehusopphold
• Kommunale tilbud som alternativ til innleggelse anbefales i strøk av landet med lang

reisetid til sykehus, etter definerte kvalitetskrav og med strikte inklusjons- og
eksklusjonskriterier. Slike tilbud vil ofte være mer aktuelle for pasienter under enn
over 80 år

• Tiltakene over vil ikke i vesentlig grad redusere behovet for sykehussenger
• Kommunal medfinansiering av sykehustjenester frarådes

3.3. Samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste
(Artikkel 3)

Spørsmålet i mandatet lyder som følger;
• Hvordan kan vi etablere fleksible samarbeidsordninger mellom

spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten som sikrer eldre pasienter en
god helsetjeneste?

3.3.1.Sammendrag
Oppgavefordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er uklar, og
det har for en stor del vært slik at kommunenes oppgaver har vært negativt definert; det som
ikke gjøres i spesialisthelsetjenesten skal gjøres i kommunehelsetjenesten. Utviklingen i
spesialisthelsetjenesten med overgang til mer poliklinikk og dagbehandling samt stadig
kortere liggetid, har medført en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten til
kommunehelsetjenesten. Dette har bidratt til en økt belastning på kommunehelsetjenesten
med fare for reduksjon i tilbudenes kvalitet. Samtidig har spesialisthelsetjenesten utviklet seg
mot en form som er lite egnet til å ivareta syke eldre. En videre spissing av
spesialisthelsetjenesten bør ikke skje dersom dette ikke samtidig innbærer en kraftig
oppbygging av geriatriske avdelinger.

Det er videre dokumentert at svikten i helsetjenestene til skrøpelige eldre er omfattende, og
den kjennetegnes ved at skrøpelige eldre ikke får tilgang på gode nok
spesialisthelsetjenester ved innleggelse i sykehus. Det påpekes også svikt i samarbeid med
kommunehelsetjenesten om skreddersydd oppfølgingsplan for den enkelte.

Side 19 21.01.2011

Side 171



Vi anbefaler strukturer for tettere samarbeid mellom fastleger og hjemmesykepleie. Eldre
pasienter må sikres rask diagnostikk og igangsetting av behandling og tilstrekkelig tid til
gjenvinning av funksjon.

Det må være tett samarbeid med kommunehelsetjenesten i alle faser av en
sykehusinnleggelse. Sykehus må ikke stimuleres til å skrive pasienter for tidig ut. Kommuner
må settes i stand til å etablere gode nok etterbehandlingstilbud, og kommuner må ikke få
økonomisk gevinst av å ta pasienter ut til et for dårlig tilbud.

Det må etableres systemer for gjensidig kompetanseutvikling og samarbeid om fagutvikling,
herunder ambulante team, områdegeriatriske team, gjensidig hospitering og
praksiskonsulentordninger.

Økonomiske incentiver rettet mot helsetilbud til eldre som dreier behandlingstilbudet mot
helsetjenester som ikke er dokumentert å være faglig forsvarlige, må ikke innføres. Dette
gjelder kommunale tilbud før og i stedet for sykehus, og for tidlig utskriving av syke eldre fra
sykehus.

3.3.2.Innledning
Utviklingen i spesialisthelsetjenesten med overgang til mer poliklinikk og dagbehandling,
samt stadig kortere liggetid, har medført en oppgaveforskyvning fra spesialistheisetjenesten
til kommunehelsetjenesten (15). Det har vært mer enn en halvering av sengetallet i
somatiske sykehusavdelinger siden 1980, og Norge er nå et av landene i OECD med færrest
sykehussenger i forhold til innbyggertallet og korteste liggetid. Liggetiden i somatiske
sykehus er redusert fra 5,6 døgn i år 2000 til 4,7 døgn i 2007 (15, 16).

Endringene beskrevet ovenfor har blitt drevet fram av andre hensyn enn å sikre eldre
pasienter en god helsetjeneste, og de kan tenkes å være lite egnet til å ivareta de spesielle
hensyn sykdom hos eldre krever.

3.3.3.Litteraturgjennomgang
En gjennomgang av nyere forskning har vist at svikten i helsetjenestene til skrøpelige eldre
er omfattende og kjennetegnes av at skrøpelige eldre ikke får tilgang på gode nok
spesialisthelsetjenester ved innleggelse i sykehus. Det påpekes også svikt i samarbeid med
kommunehelsetjenesten om skreddersydd oppfølgingsplan for den enkelte (1).

Samarbeid før innleggelse i sykehus, og ved innleggelse i sykehus
Legetjenesten til personer med kommunale omsorgstjenester utenfor institusjon er
mangelfull (17). Det dokumenteres sviktende rutiner for samarbeid og kommunikasjon
mellom fastlegen og den kommunale omsorgstjenesten, som i noen tilfeller fører til
innleggelser i sykehus som kunne vært unngått. Dette støttes av Bettina Husebø (18) som
påpeker at manglende tilgang til kontakt med lege kan føre til unødig sykehusinnleggelse og
ressurssløsing, men også til sterk uro hos pasient og pårørende.

Næss (19) viser at det kan være svært varierende samarbeid mellom fastlege og sykepleier i
hjemmetjenesten. Sykepleiere forteller om vanskeligheter med å få lege til å vurdere
pasientens situasjon og at de bruker mye tid og krefter for å skaffe pasienten medisinskfaglig
vurdering som han rettmessig har krav på. Videre påpeker Næss at samarbeidet sjelden er
rutinemessig, men foregår ved behov, som oftest ved akutt funksjonssvikt hos pasienten eller
ved behov for prøvetaking.
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Omfanget av "unødvendige" innleggelser er imidlertid ikke dokumentert å være av betydning
på systemnivå. Dr. med Bjørn Odvar Eriksen konkluderer sin avhandling med at man kan
risikere at mange som har nytte av det ikke vil bli innlagt, dersom man skal redusere antall
innleggelser ved å prøve forutsi hvem som ikke kommer til å ha nytte av et sykehusopphold.
Pengene en vil kunne spare, står ikke i noe rimelig forhold til de helsemessige tapene en vil
få, fastslår Eriksen. I tillegg peker han på at de som ikke får nytte av sitt sykehusopphold, er
billigere bl.a. fordi liggetiden er kortere hos disse (20). Flere andre publikasjoner støtter dette
synet (21), og det finnes ingen dokumentasjon på at "unødvendige innleggelser" er et
problem i norske sykehus (22).

Dersom endring av helsetjenestene bygger på myten om unødvendige innleggelser av eldre i
sykehus, står man i fare for å tilby syke eldre pleie og omsorg, når de skulle hatt diagnostikk
og behandling (23).

Samarbeid i løpet av sykehusoppholdet og ved utskriving.
Ved alvorlig sykdom og funksjonssvikt er det åpenbart allerede ved innleggelsen at det er
nødvendig med et tett samarbeid med kommunehelsetjenesten. Til tross for god planlegging
vedrørende utskriving, oppstår det ofte uønskede hendelser som har sammenheng med
informasjonsutveksling, forverring av symptomer eller medisinering (24).

De pasientene som blir klassifisert som "utskrivingsklare", kjennetegnes ved at de etter
utskriving trenger kommunale behandlings-, pleie- og omsorgstjenester på et høyere nivå
enn det de hadde før innleggelsen i sykehus. Definisjonen av "utskrivingsklar pasient" slik
den er i "Forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter" (25), prøver å sikre at
hele pasientens situasjon skal være sett og vurdert før utskriving, og
kommunehelsetjenesten skal sikres nødvendig informasjon for å planlegge og iverksette
forsvarlig og god behandling, pleie og omsorg. Til tross for at definisjonen er klar, er det
holdepunkter for at helseforetakene mangler rutiner for å sikre at pasientene fyller kriteriene
før de erklæres som utskrivingsklare (26, 27).

En analyse av 752 overføringer av "utskrivingsklare pasienter" fra et større sykehus til
sykehjemmene i en større kommune i løpet av en 15 måneders periode, viste at det var en
betydelig overføring av meget syke "utskrivingsklare pasienter" fra sykehus til sykehjem, og
flere pasienter døde på overføringsdagen (28).

Gjensidig kompetanseutvikling og samarbeid om fagutvikling.
"Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester" kan bidra til et tettere samarbeid med
avdelinger i spesialisthelsetjenesten som jobber med syke eldre for å utvikle gode
samhandlingsrutiner for både pasientforløp og på systemnivå (29).

Ambulante team er organisert i spesialisthelsetjenesten og følger opp pasienter etter
utskrivelse fra sykehus, eller bistår kommunene i forhold til pasienter som ikke trenger
innleggelse. Ulike ordninger med ambulante team innenfor geriatri og alderspsykiatri kan
bidra til kompetanseoppbygging i kommunene, samtidig som representanter fra
spesialisthelsefienesten får kunnskap om kommunehelsetjenestens arbeidsformer. Der det
er lange avstander til sykehus, er det noen steder opprettet områdegeriatriske team, som
samarbeider med kommunehelsetjenesten.

I tillegg finnes noen steder ambulante slagteam der det er fokus på tidlig utskriving til
hjemmet og hvor effekten har blitt målt til øke funksjonsnivå og livskvalitet, redusert opphold i
institusjon og reduserte kostnader sammenlignet med tradisjonell slagbehandling (30).

Økonomiske incentiver rettet mot helsetilbud til eldre
Terje P Hagen (31) peker på at høy sykehjemsdekning henger sammen med lavere
sannsynlighet for akuttinnleggelser ved indremedisinske avdelinger for pasienter over 80 år,
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særlig for hjertelidelser. På bakgrunn av dette hevdes det at det er særlig for gruppen over
80 år at kommunene kan bygge opp alternative tilbud til sykehusinnleggelse. De fleste over
80 år bor hjemme og er rimelig friske, og sykehjem er absolutt ikke en aktuell boform for
dem. Det er klare føringer for at folk skal få bo hjemme så lenge de kan og det er forsvarlig
(32), og dette samsvarer med ønsker i befolkningen (33).

3.3.4. Diskusjon
Samarbeid før innleggelse i sykehus og ved innleggelse i sykehus
Sviktende samarbeid mellom fastlegen som er medisinskfaglig ansvarlig for
hjemmetjenestebrukere og sykepleiere som er faglig ansvarlig for helsehjelpen som ytes i
hjemmetjenesten har flere fallgruver. For det første får ikke brukeren den helsehjelp han har
rettmessige krav på, da manglende samhandling kan føre til en uklar forståelse av hvem som
har hvilket ansvar i kommunen i forhold til medisinsk/medikamentell behandling og
oppfølging av helsetilstand. For det andre kan mangelfull samhandling føre til unødvendige
innleggelser fordi sykepleiere ikke får tak i eller får den nødvendige veiledningen til å
håndtere en medisinsk situasjon. Den mangelfulle samhandlingen kan være uttrykk for
systemsvikt og ikke nødvendigvis mangel på vilje til å samhandle hos de involverte parter. I
lys av dette ser det ut til å være viktig å etablere et system for rutinemessig samarbeid, men
også pålitelige og forutsigbare muligheter for å oppnå kontakt i akutte situasjoner mellom
fastlege og hjemmetjeneste.

Eldre mister fort funksjon dersom aktivitetsnivået blir senket som følge av en medisinsk
tilstand. P.g.a. reduserte organreserver, polyfarmasi og komorbiditet, kan sykdomsbildet fort
blir mer komplisert enn nødvendig. Eldre må sikres rask igangsetting av diagnostikk og
behandling og tilstrekkelig tid til gjenvinning av funksjon.

Samarbeid i løpet av sykehusoppholdet og ved utskriving
Under oppholdet i sykehuset bør det være et planmessig og strukturert utredningsforløp som
tar utgangspunkt i pasientens spesielle situasjon, behov og ønsker. Allerede ved
innleggelsen bør utskriving planlegges, og det må etableres tidlig kontakt med kommunen
ved hjemmesykepleien og fastlegen. De som skal ha ansvaret for pasienten under
oppholdet, må kartlegge pasientenes ressurser og sykdommer/plager, og man må lage en
plan for oppholdet og for utskriving. Skriftlig dokumentasjon, inkludert legeepikrise, skal følge
pasienten ved utreise. Epikrise bør utleveres også til hjemmesykepleien, dersom pasienten
ikke motsetter seg det.

Pasientansvarlig lege bør opprettholdes for eldre pasienter. Det er sykehuslegen som er
behandlingsansvarlig i spesialisthelsetjenesten, og fastlege eller sykehjemslege i
kommunehelsetjensten. Det er derfor nødvendig med rutiner for informasjonsoverførinig og
gjensidig veiledning mellom legene, i tillegg til kontakten mellom sykepleiere.

Gjensidig kompetanseutvikling og samarbeid om fagutvikling
Et likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av økonomi og bosted krever at vi har mange
nok og et kompetent helsepersonell i alle deler av helsetjenesten. Dette fordrer utbygging av
geriatriske sengeavdelinger i sykehus, så vel som utbygging av de kommuneale helse- og
omsorgstjenester.

Utvikling av kompetanse bør skje i nært samarbeid mellom kommune- og
spesialisthelsetjenste. Det bør legges til rette for gjensidige hospiteringsordninger mellom
nivåene og felles undervisningsopplegg. Hele pasientforløpet, som innebærer både før,
under og etter utskrivelse fra sykehus må være godt kjent på begge nivå for å motvirke
"bruddsituasjoner" i de ulike forløp.
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Videre- og etterutdanningsmuligheter for helsepersonell bør synliggjøres og gjøres attraktive,
og det bør legges til rette for praksisplasser i spesialisthelsetjenesten dersom arbeidstaker
jobber i kommunehelsetjenesten og vice versa

Kombinerte stillinger, som praksiskonsulenter er et eksempel på, bør evalueres og evt.
videreutvikles til også å gjelde felles fagutviklingsstillinger

Ambulante team innenfor geriatri og alderspykiatri kan veilede kommunene i behandling av
eldre pasienter utenfor sykehus, både før, i stedenfor og etter et sykehusopphold. Det
anbefales etablering av Områdegeriatriske team i distriktene, med veiledning som en av
oppgavene. Det bør også etableres et fast kontaktpunkt i spesialisthelsetjenesten for
rådgiving i akutte situasjoner ("vakttelefon").

Økonomiske insentiver rettet mot helsetilbud til eldre
Det har vært en stor oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten
i mange år. Kommunehelsetjenesten har stadig fått høyere kompetanse og har påtatt seg
større oppgaver. De nye oppgavene har imidlertid ikke blitt fulgt av tilsvarende økonomiske
overføringer. På denne måten har kommunehelsetjenesten vært i en prosess med fare for
redusert kvalitet på tjenestene. Ytterligere oppgaver til kommunene som ikke fullfinansieres,
vil kunne gå ut over kvaliteten på det behandlings- pleie og omsorgstilbudet som gis, og
dette vil kunne ramme tilbudet til syke eldre.

Forslaget om kommunal medfinansiering for pasienter over 80 år står i kontrast til de
overordnede målsettingene for helse- og omsorgstjenestene (33): "Befolkningen skal sikres
lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av diagnose eller
behov, alder, kjønn, personlig økonomi og bosted."

St. meld. nr. 47 Samhandlingsreformen (34) viser til dokumentasjon for at kommunale tilbud
etter sykehusopphold kan være et godt tilbud. Alle eksempler på kommunale tilbud før og
istedenfor sykehus refererer enten til desentralisert spesialisthelsetjeneste (Hallingdal
Sjukestugu) til distrikstmedisinske sentre med systemansvar i spesialisthelsetjenesten, og
tilgang til spesialister (Fosen DMS, Nordreisa og Lenvik DMS) eller sykestuene i Finnmark,
som finansieres med 50 % fra Helse Finnmark HF. I distrikt med lang reiseveg til sykehus, er
en av fordelene med desentraliserte tilbud som DMS og sykestuer at syke mennesker slipper
belastningen med lang reisetid. Det er vanskelig å se at denne argumentasjonen kan gjelde
for å opprette kommunale tilbud i nærheten av sykehus. Nye tall fra SSB viser at 89 % av
befolkningen bor innen en times reisetid til et sykehus (35).

Egne økonomiske virkemidler for å regulere sykehusinnleggelser av eldre vil kunne medføre
fare for tap av helse fordi nødvendige innleggelser ikke blir gjennomført, og fordi kommunene
ikke vil ha nødvendig kompetanse og utstyr for diagnostikk og behandling.

Det er usikkerhet om kommunal medfinansiering vil få ønskede virkninger og godt designede
forsøk anbefales før man innfører nye organisasjons- og finansieringsmodeller (31).

Det er holdepunkter for at man først får en god samlet effektivitet først når sykehus- og
primærhelseressurser samles under "samme tak", altså i ett forvaltningsnivå (36). Dette har
ikke vært diskutert i tilknytning til Samhandlingsreformen.

Kommunal betalingsplikt fra første dag for "utskrivingsklare" pasienter, kan bidra til at
økonomiske hensyn til en viss grad vil kunne gå foran faglige hensyn for denne sårbare
pasientgruppen. Sykehusene belønnes økonomisk for å erklære pasienten tidlig som
utskrivingsklar. Etter at de er erklært som "utskrivingsklare" kan disse pasienter bli liggende
"på vent" i en sykehusseng, uten nødvendig mobilisering og andre tiltak som kan bidra til økt
funksjon. På grunn av økt press på kommunene om å ta pasientene raskt ut, er det risiko for
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at det kommunale tilbudet man greier å etablere fort nok, ikke har tilstrekkelig høy faglig
kvalitet. Kommunene vil alltid trenge en viss tid til å planlegge og iverksette faglig forsvarlige
tiltak for disse pasientene. Kommunal betaling fra dag en kan betraktes som å innføre en
plikt til øyeblikkelig overtakelse av pasienter som faktisk har behov for planlegging og
tilrettelegging. Dette står i kontrast til den tiden sykehusene bruker til å finne plass til
pasienter som trenger planlagt innleggelse.

3.3.5. Konklusjon
Det anbefales strukturer for tettere samarbeid mellom fastleger og hjemmesykepleie. Eldre
pasienter må sikres rask diagnostikk og igangsetting av behandling og tilstrekkelig tid til
gjenvinning av funksjon.

Det må være tett samarbeid med kommunehelsetjenesten i alle faser av en
sykehusinnleggelse. Sykehus må ikke stimuleres til å skrive pasienter for tidig ut. Kommuner
må settes i stand til å etablere gode nok etterbehandlingstilbud.

Det anbefales at det etableres ambulante team, områdegeriatriske team, gjensidig
hospitering og praksiskonsulentordninger mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten.

Vi fraråder kommunal medfinansiering av sykehusinnleggelser, og vi fraråder andre
økonomiske incentiver rettet mot eldre som dreier behandlingstilbudet mot helsetjenester
som ikke er dokumentert å være faglig forsvarlige. Dette gjelder kommunale tilbud før og i
stedet for sykehus og for tidlig utskriving av syke eldre fra sykehus.
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Rapport av Ina Heiberg,
Analyseenheten, SKDE Helse Nord
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For polikliniske kontakter og dagbehandlinger per 1000

innbygger har bosatte i sykehusenes vertskomrnuner flere

kontakter med spesialisthelsetjenesten enn bosatte i andre

kommuner i Helse Nord. Forskjellene tiltar med økende alder

og har generelt tiltatt den siste femårsperioden. Det er ingen

forskjell for antall døgnopphold, liggedøgn og DRG-poeng per

1000 innbygger, med unntak for de eldste (80 år og oyer ). Hor

er forskjellen mellom vertskomrnu ner og andre kornmuner

sterst for akutte medisinske innleggelser.
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Sammendrag

Det har vært hevdet at bosatte i vertskommuner for sykehus benytter sykehusene i større
omfang enn andre. Denne rapporten beskriver vertskommunenes bruk av somatiske spesialist-
helsetjenester i kontrast til forbruket i omkringliggende kommuner.

Gjennomgangen viser at bosatte i vertskommuner har flere poliktiniske kontakter og flere
dagbehandlinger per 1000 innbygger enn bosatte i andre kommuner i Helse Nord. Dette gjelder
alle aldersgrupper, men forskjettene tittar med økende alder. Forskjettene har tiltatt den siste
femårsperioden.

Korrigering for utik reisetid tit sykehus reduserer forskjettene mettom vertskommuner og andre når
det gjelder poliktiniske kontrotter og dagbehandling. Vertskommuneeffekten forktarer imidtertid
mer av variasjonen enn reisetid gjør.

For antall døgnopphold, liggedøgn og DRG-poeng per 1000 innbygger er det ingen forskjell mellom
vertskommuner og andre kommuner når vi ser all aktivitet under ett. For de eldste (80år og over)
er det imidlertid markerte forskjetter mellom vertskommuner og andre kommuner. Forskjettene er
størst for akutte medisinske innleggelser, men disse forskjellene har avtatt over tid.

Forskjellen for de eldste pasientene er relatert tit pasienter som blir meldt utskrivningsklare,
ikke tangliggere som sådan. Forskjettene er betydelig redusert den siste femårsperioden, men er
fortsatt markert.

Sykestuekommuner har lavere liggedøgnsforbruk på sykehus for de eldste sammenlignet med
andre kommuner. Om dette skytdes sykestuetitbudet som sådan, etter andre karakteristika ved
disse kommunene vet vi ikke.

Vertskommunene har den siste femårsperioden hatt marginatt «lettere» pasienter enn de omkring-
liggende kommunene, men denne forskjellen er ikke statistisk signifikant. Vi finner derfor ikke
betegg for at terskelen for innteggelse er lavere for bosatte i vertskommuner.

Kontroll for omfang av pleie- og omsorgstilbud i kommunene, eller korreksjon for økt folketall i
vertskommuner, er ikke signifikante som forklaringsvariable i vår modell.

Vi gjenfinner funnene for Helse Nord også i Hetse Midt og Helse Vest. I alle de tre RHF-ene har
vertskommuner gjennomgående høyere forbruk av poliktiniske tjenester og tiggedøgn for de eldste,
og da særtig for medisinsk ø-hjelp. Liggedøgnsforbruk knyttet til medisinsk ø-hjelp for pasienter
80 år og over er høyest i nord, men forskjettene mellom vertskommuner og andre kommuner er
størst i Midt-Norge. De laveste absolutte ratene for polikliniske konsultasjoner finner vi i Hetse
Nord, og de høyeste i Helse Midt.
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Figurliste
Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og
behandlingssted. Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09

Antatt polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter vertskommunestatus. Bosted
Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-09

Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og
aldersgruppe. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09

Polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter boområde og vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssted.
Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09.

Antatt dagbehandlinger per 1000 innbygger etter vertskommunestatus. Bosted Helse Nord,
alle behandlingssteder. Trend 2005-09.

Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og aldersgruppe.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

Antatt dagbehandlinger per 1000 innbygger etter atdersgruppe, pasientgruppe og
vertskommunestatus. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

Antall døgnopphold per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssted.
Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09.

Antall døgnopphold per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-09.

Antatt døgnopphold per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og aldersgruppe.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

Antall DRG-poeng per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssted.
Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09.

Antall DRG-poeng per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-09.

Antall DRG-poeng per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og aldersgruppe.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssted.
Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09.

Antalt liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og aldersgruppe.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus, aldersgruppe og DRG-type,
alle behandlingssteder. Bosted Helse Nord 2007-09.

Antall tiggedøgn i medisinske DRG-er per 1000 innbygger etter vertskommunestatus, alders-
gruppe og innmåte. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssted. Medisinsk
ø-hjelp, alder 80 år og over. Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus. Medisinsk ø-hjelp, alder 80
år og over. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-09.

Antalt liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og aldersgruppe. Medisinsk
ø-hjelp, alder 80 år og over. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

Figur 23 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og boområde.
Medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og over, alle behandlingssteder. Helse Nord 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og boområde. Medisinsk
24 ø-hjelp, alder 80 år og over. Bosted Hetse Nord, alle behandlingssteder. Prosentvis avvik per 22

kommunetype relativt til snitt Helse Nord 2007-09.

DRG-indeks for døgnopphold etter vertskommunestatus og aldersgruppe.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.
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26 DRG-indeks for medisinsk 0-hjelp (døgnopphold) etter vertskommunestatus og år. Alder 80 år
og over. Bosted Hetse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-2009.

27 DRG-indeks (døgnopphold) for medisinsk 0-hjelp, alder 80 år og over, etter vertskommune-
status og boområde. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.

Gjennomsnittlig liggetid (døgnopphold) for medisinsk ø-hjelp og alle opphold samtet, alder
28 80 år og over, etter vertskommunestatus.

Bosted Hetse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.

29

30

31

32

33

Gjennomsnittlig liggetid for medisinsk 0-hjelp (døgnopphold), alder 80 år og over, etter
vertskommunestatus og år. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-2009.

Gjennomsnittlig liggetid for medisinsk ø-hjelp (døgnopphold), alder 80 år og over, etter
vertskommunestatus og bo-HF. Bosted Hetse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-2009.

Antatt døgnopphold per 1000 innbygger etter liggetidstengde og vertskommunestatus. Alder
80 år og over. Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter liggetidslengde og vertskommunestatus. Alder 80
år og over. Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter liggetidstengde, vertskommunestatus og år. Alder
80 år og over. Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Trend 2005-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsktare versus ikke utskrivningsklare
34 pasienter etter liggetidslengde og vertskommunestatus. Alder 80 år og over.

Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

23

24

25

25
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27

27

27

29

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsklare pasienter etter liggetidslengde,
35 vertskommunestatus og år. Alder 80 år og over. 29

Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Trend 2005-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsklare versus ikke utskrivningsklare
36 pasienter etter vertskommunestatus. Alder 80 år og over. 30

Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Trend 2005-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsklare pasienter etter utskrivnings-
37 destinasjon og vertskommunestatus. Alder 80 år og over. 31

Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsktare pasienter etter vertskommune-
38 status. Utskrivningsdestinasjon «annet». Alder 80 år og over. 31

Bosted Helse Nord, behandlet Hetse Nord RHF. Trend 2005-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsktare pasienter, alder 80 år og over, etter39 32boområde. Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for medisinsk 0-hjelp, alder 80 år og over, etter vert-
40 skommunestatus og kommunestørrelse. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. 2006- 33

2008.

Antall døgnopphold per 1000 innbygger etter kommune og reisetid til nærmeste sykehus
41 34(minutter). Bosted Helse Nord, alte behandlingssteder. Snitt 2007-2009.

42 Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter kommune og reisetid til
34nærmeste sykehus (minutter). Bosted Hetse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.

Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
43 Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009. Resultat av variansanalyse med 34

og uten justering for reisetid.

Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
44 Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009. 34

Resultat av variansanalyse med og uten justering for reisetid.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for vertskommuner, sykestuekommuner og andre.
45 Medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og over. 36

Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for vertskommuner, sykestuekommuner og andre. Medi-
46 sinsk ø-hjelp, alder 80 år og over. 36

Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Trend 2005-09.
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Antall tiggedøgn per 1000 innbygger for vertskommuner, sykestuekommuner og andre etter
47 fylkestilhorighet. Medisinsk 0-hjelp, alder 80 år og over. 36

Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsktare pasienter for vertskommuner,
48 sykestuekommuner og andre. Medisinsk o-hjelp, alder 80 år og over. 37

Bosted Helse Nord, behandlet Hetse Nord. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsklare pasienter for vertskommuner,
49 sykestuekommuner og andre. Medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og over. 37

Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord. Trend 2005-09.

Beboere i kommunal institusjon, 80 år og over, per 1000 innbygger etter vertskommune-
50 38status. Bosted Helse Nord. Trend 2004-08.

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, 80 år og over, per 1000 innbygger etter
51 38

vertskornmunestatus. Bosted Helse Nord. Snitt 2006-08.

52 Endring i folketall per aldersgruppe etter vertskommunestatus. Prosentvise talt 2005-2009. 39

Antatt poliktiniske konsuttasjoner per 1000 innbygger etter bo-RHF, aldersgruppe og
53 vertskommunestatus. 40

Bosted Helse Nord, Helse Midt etter Helse Vest, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter bo-RHF, aldersgruppe og vertskommunestatus.
54 41

Bosted Helse Nord, Helse Midt etter Hetse Vest, atte behandtingssteder. Snitt 2007-2009.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger for medisinsk 0-hjelp, alder 80 år og over etter bo-RHF,
55 kjønn og vertskommunestatus. 42

Bosted Helse Nord, Helse Midt etter Helse Vest, alle behandlingssteder. 2007-2009.

56
Antall liggedøgn per 1000 innbygger for medisinsk 0-hjelp, alder 80 år og over, etter bo-

43område og vertskommunestatus. Bosted Helse Midt, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.

Antall tiggedøgn per 1000 innbygger for medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og over, etter bo-
57 43område og vertskommunestatus. Bosted Helse Vest, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.

58
Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle

44behandlingssteder. Bosted Hetse Finnmark og UNN HF. Snitt 2007-09.

Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter boområde og kommune, atte
59 47behandlingssteder. Bosted Nordtandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Snitt 2007-09.

Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlings-
60 48

steder. Bosted Helse Finnmark HF og UNN HF. Snitt 2007-09.

Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter boområde og kommune, atte behandlings-
61 49

steder. Bosted Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
62 50Bosted Helse Finnmark HF og UNN HF. Snitt 2007-09.

Antatt tiggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
63 51Bosted Nordlandssykehuset HF og Helgetandssykehuset HF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
64 52

Medisinsk 0-hjelp, atder 80 år og over. Bosted Helse Finnmark HF og UNN HF. Snitt 2007-09.

Antall tiggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
65 Medisinsk 0-hjelp, alder 80 år og over. 53

Bosted Nordlandssykehuset HF og Hetgetandssykehuset HF. Snitt 2007-09.

Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
66 Medisinsk 0-hjelp, alder 80 år og over. 54

Bosted i sykestuekommuner i Helse Nord. Snitt 2007-09.

Antatt liggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
67 Medisinsk ø-hjetp, alder 80 år og over. Bosted i sykestuekommuner i Hetse Nord. Snitt 2007-09. 55

Ustandardiserte og alders- og kjønnsstandardiserte tall.
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Innledning
Bakgrunn og problemstilling

Lik tilgang tit helsetjenester har lenge vært et uttalt mål for helsetjenesten i Norge. Det samme
gjelder målsettingen om behandling på beste effektive omsorgsnivå (BEON-prinsippet). Store
forskjetter i bruk av spesialisthelsetjenester mellom kommuner kan være et uttrykk for at disse
ambisjonene ikke er oppnådd.

Det har over tid vært hevdet at nærhet tit sykehus er av betydning for titgang tit sykehustjenester,
og at vertskommuner for sykehus - dvs, kommuner der sykehus er lokalisert - har et høyere forbruk
av somatiske sykehustjenester enn andre kommuner, se f.eks. Hansen et al (1996)' .

Dokumentasjonen for at vertskommuner benytter somatiske sykehustjenester i større grad enn
andre kommuner har imidtertid vært sparsom. Et unntak er studien til Holmås et at (2007)2 der
man fant at vertskommunestatus, sammen med en rekke andre forklaringsvariable, var en
signifikant prediktor for liggetid på sykehus for eldre pasienter. Vi har ikke funnet andre studier
som eksplisitt har studert sammenhengen mellom vertsfunksjon for somatisk sykehus og sykehus-
forbruk. Denne rapporten har derfor som formål å undersøke følgende spørsmålsstillinger:

o Har vertskommuner for sykehus et høyere forbruk av somatiske spesialisthelsetjenester enn
andre kommuner? Hvis dette er tilfellet:

Hansen, F H, Reitan, J., og Ågotnes, J. E. "Helse- og levekårsatlas for Hordaland og Noreg". Hordaland fylkeskommune/
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). 1996: 5-190.

2 Hotmås, T. H., Kjerstad, E., Kristiansen, E, og Lurås, H." Long Term Care and Hospitat Length of Stay for Elderly Patients".
2007.

Er tersketen for innteggetse lavere for bosatte i vertskommuner enn for bosatte i andre

•

kommuner?

Blir bosatte i vertskommuner liggende lengre på sykehus enn pasienter fra andre

•

kommuner?

Kan forskjeller mellom vertskommuner og andre kommuner forklares med ulikhet i

•

reisetid, bedre titgang på sykehjemsplasser/sykestueplasser i distriktskommuner, etter
vekst i antall eldre i vertskommuner?
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Disposisjon for orten

Rapporten innleder med gjennomgang av datakilder, definisjoner og metode. Det I inneholder en
beskrivelse av forbruket av somatiske spesialisthelsetjenester i vertskommunene i Helse Nord,
der spørsmålsstillingene over søkes besvart. Sykehusforbruk blant de eldste (80 år og over) vies
særtig oppmerksomhet. I tillegg ser vi på betydningen av reiseavstand, titgang til sykestuesenger,
kapasitet i primærhelsetjenesten med mer som alternative forklaringer på høyere forbruk av syke-
hustjenester i vertskommuner. Del II inneholder en beskrivelse av spesialisthelsetjenesteforbruket
i vertskommuner i Midt- og Vest-Norge, inkludert for å kunne sammentigne og eventuelt
generatisere funnene for Helse Nord.

Datakilder
Analysene baserer seg på data fra Norsk Pasientregisters (NPRs) rapportgenerator
htt ://www.helsedirektoratet.no/norsk asientre ister/ ato in /helse nord/ .

Itillegg benyttes aktivitetsdata fra foretakene i Helse Nord tilrettelagt for SKDE av Analysesenteret
Lovisenberg. Data for reiseavstand og reisetid med bitherge er lastet ned fra karttjenesten tit
1881 htt ://www.1881.no/Ma / .

Videre benyttes data for bruk av pleie- og omsorgstjenester i kommunene for aldersgruppen 80 år
og over, publisert av Statistisk Sentralbyrå htt ://statbank.ssb.no/statistikkbanken/Default FR.
as ?PXSid=0Etnvt=trueEtPLan ua e=0Ettilside=selecttable/MenuSelS.as EtSub'ectCode=03 .

For å utjevne tilfeldige svingninger i tattmaterialet fra et år tit et annet benyttes i hovedsak
gjennomsnittstall for perioden 2007 til 2009. Når tidstrender beskrives gjengis utviklingen over en
femårsperiode (2005-09). Hvilken tidsperiode som ligger tit grunn angis eksplisitt i figurtekstene.

Metode
Rapporten har primært et deskriptivt formåt, der vi ønsker å kontrastere vertskommunenes
forbruk av somatiske spesialisthelsetjenester med andre kommuners forbruk. Forbruket av
spesialisthelsetjenester måles i antall behandlingsepisoder (døgn, dag, poliklinikk) per 1000
innbygger, antall liggedager per 1000 innbygger, samt antall DRG-poeng3 per 1000 innbygger. Som
indikator for eventuett tavere tersket for innteggetse benyttes DRG-indeks4 . Som indikatorer for
eventuelt tengre liggetider benyttes gjennomsnittlig liggetid, antall liggedøgn per 1000 innbygger
for utskrivningsktare pasienter, samt antall liggedøgn over trimpunkt5 per 1000 innbygger.

3 DRG-poeng er et aktivitetsmåt hvor opphold er justert for forskjetter i pasientsammensetning mettom utike sykehus. En
pasient grupperes i en DRG (diagnoseretatert gruppe) ut fra fastsatte algoritmer i et klassifiseringssystem (NordDRG). Hver
DRG tildeles en vekt i forhold tit gjennomsnittspasienten, som har vekt lik 1. Antalt korrigerte DRG-poeng beregnes ved å
multiplisere antall sykehusopphold i de ulike DRG-ene med de respektive DRG-vektene, korrigert for gjeldende refusjons-
regler/prisreger.

4 DRG-indeks er et mål på pasienttyngde og beregnes ved å dividere antall korrigerte DRG-poeng med antall sykehusopphold.
Korrigerte DRG-poeng er en nedjustering av DRG-poeng i tråd med refusjonsregter for bl.a. gråsonepasienter, overførte
pasienter og pasienter med kort liggetid.

5 Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre grense for hva som karakteriseres som normalliggetid. Summen av liggedager utover
trimpunkt betegnes som langtidstiggedager.
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I noen av grafene skitles det mettom behandling på eget tokalsykehus og andre behandlingssteder.
Strengt fortolket er vertskommuneeffekten knyttet tit forbruk av spesiatisthelsetjenester på eget
(nærmeste) lokalsykehus. Fordi sammenligningskommunene har noe høyere forbruk ved andre
sykehus enn eget lokatsykehus er det likevel totalforbruket som søkes forklart i analysene.

Med unntak av aldersgruppespesifikke rater er forbruksratene atders- og kjønnsstandardisert mot
Norges befolkning i 2008 (direkte metode). Fordi vi kun har hatt titgang til aggregerte data fra
NPR er aldersjusteringen foretatt ved bruk av grove aldersinndelinger (0-15 år, 16-49 år, 50-66 år,
67-79 år og 80 år og over).

For å beregne om forskjetter i forbruksrater er statistisk signifikante benyttes en- og flerveis
variansanalyse (ANOVA). I en ANOVA-analyse tester man om variasjonen mettom grupper er større
enn variasjonen innad i gruppene (F-test). Vi undersøker også om forventede gjennomsnittsrater
for helsetjenesteforbruk endres når reisetid og andre korrelerte variable tas inn som justerings-
variable i tillegg tit vertskommunestatus (kovariansanalyse). Signifikansnivå er satt tit 0.05.

Definisjoner
Følgende definisjoner benyttes i dette dokumentet:

Vertskommuner:

Øvri e kommuner:

Sør-Varanger6, Hammerfest, Tromsø, Harstad, Narvik, Hadsel7,
Vestvågøy8 , Bodø, Rana, Vefsn9 og Alstahaugl° kommune.

Alle kommuner i Nord-Norge, eksktusive vertskommuner for sykehus (se
over) og Bindal kommune. Bindal kommune er ekskludert fordi man i
denne kommunen i praksis benytter Namsos sykehus som lokalsykehus.
Inklusjon ville fortegnet bildet av sammenligningskommunene i opptak-
sområdet tit Sandnessjøen sykehus.

Vertskommunene hadde i 2009 et samlet innbyggertall på vel 240 000. Tit sammenligning hadde de
øvrige kommunene i Helse Nord (ekskt Bindal) nær 224 000 innbyggere samme år.

6 Vertskommune for Hetse Finnmark, klinikk Kirkenes.

7 Vertskommune for Nordtandssykehuset, avd. Vesterålen.

8 Vertskommune for Nordlandssykehuset, avd. Lofoten.

9 Vertskommune for Helgelandssykehuset Mosjøen.

10 Vertskommune for Helgelandssykehuset Sandnessjøen.
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I delstudien av medisinsk ø-hjelp for aldersgruppen over 80 år skiller vi også mettom kommuner
med og uten sykestuefunksjon:
S kestuekommuner: Alle Finnmarkskommuner, eksklusive Hammerfest, Sør-Varanger og Kval-

sund kommuner. I tillegg er Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og
Steigen kommune definert som sykestuekommuner.

Boområde: Administrativt fastsatte opptaksområder for tokalsykehusene i Helse Nord.
Følgende kommuner inngår i de enkelte boområdene:

Eget sykehus:  
Andre s kehus:

Døgnopphold:  

Da behandlin
Polikliniske kons:

SKDE

Kirkenes: Vardø, Vadsø, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord og
Sør-Varanger.

Hammerfest: Hammerfest, Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik, Kvalsund,
Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok og Lebesby.

Tromsø: Tromsø, Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg,
Lenvik, Balsfjord, Kartsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa
og Kvænangen.

Harstad: Lødingen, Tjeldsund, Harstad, Kvæfjord, Skåntand, Bjarkøy og
lbestad.

Narvik: Narvik, Evenes, Ballangen, Gratangen, Lavangen og Salangen.

Vesterålen: Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy.

Lofoten: Flakstad, Vestvågøy, Vågan og Moskenes.

Bodø: Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdat, Fauske, Sørfold, Steigen,
Hamarøy, Tysfjord" , Røst og Værøy.

Rana: Nesna, Hemnes, Rana og Rødøy.

Mosiøen: Vefsn, Grane og Hattfjelldat.

Sandnessjøen: Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leir-
fjord, Dønna, Lurøy og Træna. Bindat kommune tilhører Sandnessjøen
boområde, men er ekskludert i denne analysen.
Behandlinger ved eget tokalsykehus (sykehus i eget boområde).
Alle andre behandlingssteder registrert i Norsk Pasientregister i den
aktuelle perioden
Opphotd med overnatting i sykehus, etter opphold plantagt som døgn-
opphold (jfr. koding i Norsk Pasientregister).
Dagopphold og poliktinisk dagbehandling finansiert gjennom ISF.
Potiktiniske konsultasjoner eksklusive poliklinisk dagbehandling finansiert
gjennom ISF, og eksktusive konsultasjoner hos private avtatespesialister
(inngår ikke i NPRs standardrapportering).

11 Tysfjord kommune er egentlig opptaksområde både for UNN Narvik og NLSH Bodø (skille ved E-fjorden). Vi har her valgt å
legge kommunen til boområdet Bodø i tråd med inndelingen i NPRs rapportgenerator.
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Del I

Forbruk av somatiske sykehustjenester i vertskommunene
i Helse Nord

skommuner høyere forbruk av sykehustjenester enn
ommuner?

Poliktiniske konsultasjoner
Når det gjelder polikliniske konsultasjoner har vertskommuner for sykehus markert høyere
forbruksrater enn andre kommuner i Helse Nord. I perioden 2007 til 2009 var forskjetlen 32 %
(p<0.0001), jfr. Figur 1. Som det framgår av Figur 2 er det også en økende forskjell mettom
vertskommuner og andre over tid. Forskjellen er gjennomgående i alle aldersgrupper, og størst
i de eldste aldersgruppene, jfr. Figur 3. Personer 80 år og over bosatt i vertskommuner har over
50 % høyere poliklinikkrater sammentignet med andre kommuner.

Figur 1 Antall potiktiniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssted.
Bosted Hetse Nord, Snitt 2007-09. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.

Figur 2 Antall potikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter vertskornmunestatus.
Bosted Helse Nord, atte behandlingssteder. Trend 2005-09. Alders- og kjønnsstandardiserte tatt.
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Figur 3 Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og aldersgruppe.

Bosted Helse Nord, alte behandlingssteder. Snitt 2007-09.
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Forskjellene mellom vertskommuner og omkringliggende kommuner er også konsistent om vi
bryter tallene ned på boområder, stik Figur 4 viser:

Figur 4 Polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter boomride og vertskommunestatus,

Bosted Helse Nord, alle hehandlingssteder. Snitt 2007-09, Alders- og kjennsstandardiserte tall,
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Samtlige vertskommuner har høyere rater for poliktinisk behandling enn de omkringliggende
kommunene i boområdet. Samtidig er det stor variasjon mettom vertskommunene. Vefsn og Sør-
Varanger har de høyeste poliklinikkratene, mens Bodø, Hadsel og Tromsø har de laveste ratene
blant vertskommunene. Det er også stor variasjon internt i de utike boområdene. For boområdene
Mosjøen, Hammerfest og Kirkenes er forskjetten i forbruksrater mellom vertskommuner og
omkringliggende kommuner i størrelsesorden 42 %-48 %.

Også mettom de enkelte kommunene er det store forskjeller, jfr. Figur 58 og Figur 59 i vedtegget.
I Finnmark har vertskommunene nesten dobbelt så høye poliktinikkrater sammenlignet med
Finnmarkskommunene med lavest forbruk. I UNNs opptaksområde har vertskommunene Tromsø,
Harstad og Narvik 63%-77% høyere forbruk sammentignet med lavforbrukskommunene i de
respektive opptaksområdene. I Nordtand fylke forøvrig finner vi de største forskjettene internt i
boområdene Mosjøen og Sandnessjøen.
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Dagbehandling
Også for dagbehandling er det markerte forskjeller mellom vertskommunene og de øvrige
kommunene (p<0.0001). Vertskommunene hadde 29 % høyere rater enn de omkringliggende
kommunene i perioden 2007-2009, jfr. Figur 5. Trenden er stabil over tid, men noe avtakende i
perioden, siden ikke-vertskommuner har økt forbruksratene. Forskjellen er gjennomgående for
alle aldergrupper, men tiltar med økende alder, jfr. Figur 7. For de eldste (80 år og over) er antall
dagbehandlinger per 1000 innbygger 140 % høyere i vertskommuner enn i andre kommuner.

F gur 5 Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssLed.
Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09, Alders- og kjønnsstandardiserte tall.

F gur 6 Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord, aNe behandlingssteder. Trend 2005-09. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.
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Figur 7 Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter vertskomrnunestatus og aldersgruppe.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09,
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Dialyse, kjemoterapi og rehabilitering står for halvparten av all dagbehandling for bosatte i Helse
Nord i perioden. Vertskommunene har gjennomgående høyere rater enn de øvrige kommunene
både for disse gruppene og andre typer dagbehandling, jfr.Figur 8.
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Figur 8 Antati dagbehandlinger per 1000 innbygger etter aldersgruppe, pasientgruppe og vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.
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Rehabilitering Dialyse Kjemoterapi Annet

Forskjellen er særlig markert for dag-rehabilitering. Her har vertskommunene dobbelt så høye
rater som de omkringliggende kommunene. Dette kompenseres ikke av høyere døgn-
rehabiliteringsrater eller lengre gjennomsnittlige liggetider for rehabiliteringspasienter fra
omkringliggende kommuner (ikke vist her).

Vertskommunene har også mye høyere dagbehandlingsrater for dialyse for de eldste. Dette
oppveies ikke av høyere døgnbehandlingsrater for dialyse for pasienter fra omkringliggende
kommuner (ikke vist her). Forskjetten i behandlingsrate for dialyse for de eldste reduseres noe
dersom pasient, og ikke opphold, er måleenhet. Dette skyldes at hjemmebasert posedialyse er
mer utbredt i kommuner uten vertsfunksjon for sykehus, denne prosedyren registreres kun
månedlig, mens dialysebehandling på sykehus registreres ved hvert oppmøte. Selv om vi korrigerer
for dette har vertskommuner fortsatt 80 % flere dialysepasienter blant de eldste sammenlignet
med andre kommuner.
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Døgnopphold
Vertskommunene har ikke et høyere forbruk av sykehustjenester enn de øvrige kommunene når
forbruk måtes i antall døgnopphold per 1000 innbygger, jfr. Figur 9. Ser vi imidlertid på
forbruksrater spesifisert per aldergruppe ser vi at vertskommunene skitter seg fra de omkring-
liggende kommunene med høyere forbruksrater i den eldste aldergruppen, jfr. Figur 11. For
aldersgruppen over 80 år ligger forbruket av døgnopphold ved sykehusene i vertskommunene 16 %
over forbruket i de øvrige kommunene. Forbruket har vært svakt avtakende i perioden for begge
gruppene, jfr. Figur 10.

Figur 9 Antail dognopphold per 1000 innbygger etter vertskommunestat us og behandlingssted.
Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09. Alders- og kjønnsstandardiserte

Figur 10 Antall dognopphold per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-09. Alders- og kjonnsstandardiserte tall.
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Figur 11 Antall dognopphold per 1000 innbygger etter vertskommunestalus og aldersgruppe.
Bosted Heise Nord, alle behandlingssteder, Snitt 2007-09.
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DRG-poeng
Antall DRG-poeng per 1000 innbygger tegner samme bilde av helsetjenesteforbruk som døgn-
opphold gjør, om noe forsterket, jfr. Figur 12-Figur 14. Også her er forbruksratene like i de yngre
aldersgruppene, men avvikende for de eldste. Aldersgruppen 80 år og over har 20 % høyere rater i
vertskommunene sammenlignet med samme aldersgruppe i andre kommuner.

Figur 12 Antall DRG-poeng per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssted.
Bosted Hetse Nord, Snitt 2007-09. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.

Figur 14 Antall DRG-poeng per 1000
Bosted Helse Nord, alle behandlingsste, r. Snitt 2007-(
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Liggedøgn
Heller ikke for liggedøgn per 1000 innbygger er det samlet sett noen forskjeller mettom
vertskommuner og andre kommuner, jfr. Figur 15. Men, som for døgnopphold og DRG-poeng, skitter
vertskommunene seg fra de andre kommunene med hensyn til forbruksrater for de eldste. For
personer 80 år og over ligger forbruket av liggedøgn per 1000 innbygger i vertskommunene 20%
over nivået for de øvrige kommunene, jfr. Figur 17.

Figur 15 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og behandlingssted.
Bosted Helse Nord. Snitt 2007-09. Alders- og kjennsstandardiserte tall.

Figur 16 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-09. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.
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Figur 17 Antalt tiggedøgn per 1000 innb r etter vertskommunestatus og aldersgruppe.
Bosled Helse Nord, alle behandlingssterer. 5nitt 2007-09.
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Som vi har sett er bildet omtrent det samme enten vi bruker rater for døgnopphold, liggedøgn eller
DRG-poeng som mål på innleggelser. I fortsettelsen fokuseres det på liggedøgn per 1000 innbygger
som mål på helsetjenesteforbruk.

Nærmere om liggedøgnsforbruk
Medisinske DRG-er står for det store volumet av behandlingsepisoder, og da særlig medisinsk
ø-hjelp12 som står for ca 50 % av alle liggedager i perioden. For de aller eldste (80 år og over)
utgjør medisinsk ø-hjelp 66 % av atte liggedøgn.

Figur 18 viser antall liggedøgn per 1000 innbygger når oppholdene fordeles i medisinske og
kirurgiske DRG-er, mens Figur 19 viser liggedøgnsrater for medisinske DRG-er når disse fordeles
etter innmåte/hastegrad (planlagt eller akutt innleggelse).

12 Medisinsk 0-hjelp defineres her som ikke plantagte opphold i medisinske DRG-er. Medisinske DRG-er karakteriseres ved at
det ikke er gjennomført kirurgiske prosedyrer. Medisinsk ø-hjetp stik det er definert her omfatter derfor mer enn opphold på
medisinske avdelinger.
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Figur 18 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus, aldersgruppe og DRG-type, alle behandlings-

steder. Bosted Helse Nord 2007-09.
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Figur 19 Antall liggedøgn i medisinske DRG-er per 1000 innbygger etter vertskommunestatus, aldersgruppe og innmte.

Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.
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Kontrasten mellom vertskommunene og de øvrige kommunene er særlig stor for medisinske
opphold, og da spesielt for de eldste. For pasienter 80 år og over med medisinske DRG-er hadde
vertskommunene 22 % flere liggedøgn per 1000 innbygger enn de øvrige kommunene. For
kirurgiske DRG-er i denne aldersgruppen hadde vertskommunene 13 % høyere rater.

Når det gjelder medisinsk ø-hjelp hadde vertskommunene 29 % høyere rater for aldersgruppen 80
år og over sammentignet med andre kommuner. For aldersgruppen 66-79 år var forskjellen 13 %.
For de yngre aldergruppene er nivået det samme. Antall liggedøgn per 1000 innbygger for elektive
medisinske opphold i de øvre aldersgruppene er noe lavere for vertskommunene enn for de andre
kommunene, men dette oppveier ikke de store forskjellene vi ser for medisinsk ø-hjelp.
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Naermere om liggetid for medisinsk ø-hjelp, aldersgruppen 80 år og over
Medisinsk ø-hjetp for pasienter 80 år og over utgjør 11 % av oppholdene og 15 % av liggedøgnene
for pasienter fra Nord-Norge i perioden 2007-2009.

Sykdommer i sirkulasjonssystemet står for ca 1/3-del av alle opphold/tiggedøgn for denne gruppa.
De vanligste diagnosene er 148 (Atrieflimmer og atrieflutter), 1209 (Uspesifisert angina pectoris),
1509 (uspesifisert hjertesvikt) og 1639 (uspesifisert hjerneinfarkt). Sykdommer i åndedretts-
systemet står for 14 % av oppholdene og 16 % av liggedøgnene. Den vantigste diagnosen her er
lungebetennelse.

Figur 20 viser forskjell i liggedøgnsrate for medisinsk ø-hjelp for de eldste mellom vertskommuner
og andre kommuner. Liggedøgnsraten for de eldste har falt over tid, særtig for vertskommunene
(Figur 21), men forskjellen er fortsatt markant (35 % i 2009). Som det framgår av Figur 22 øker
forskjetten med økende alder også etter fylte 80 år.

Figur 20 Antall bggedøgn per 1000 innbygger etter vertsko

2 SKDE 1+

4500

4000
_o

•

3500

3000

2500
cr.

•

2000
tio

1500

•

1000

500

0

Eget sykehus ffi Andre sykehus

år og over. Bosted Helse Nord, Snitt 2007-09. Alders- og kj n -diserte tall.
-g behandlingssted. Medisinsk !e

Figur 21 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus. Medisinsk ø-hjelp, alder 80 àr og over.
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-09. Alders- og kjønnsstandardiserte talL
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Figur 22 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og aldersgruppe. Medisinsk 0-hjelp, alder 80 år
og over. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09.
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Forskjellen mellom vertskommuner og øvrige kommuner når det gjelder medisinsk ø-hjelp for de
eldste holder seg også når vi bryter ned på boområder, men bildet rommer kontraster, jfr. Figur 23:

Figur 23 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskommunestatus og boområde. Medisinsk 0-hjelp, alder 80 år og
over, alle behandlingssteder. Helse Nord 2007-09, Alders- og kjønnsstandardiserte
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Hammerfest og Vestvågøy var de vertskommunene som hadde høyest liggetidsrater for de eldste i
denne perioden. Snittet for disse kommunene ligger hhv 28 % og 21 % over snittet for
vertskommunene samlet sett, og hhv 47 % og 38 % over snittet for Helse Nord. I motsatt ende av
skalaen blant vertskommunene ligger Alstahaug og Harstad.
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Hammerfest, sammen med Sør-Varanger, er også blant kommunene med størst forskjett mettom
vertskommune og omkringliggende kommuner, med henholdsvis 72 % og 80 % høyere liggetidsrater
for vertskommune sammentignet med de omkringliggende kommunene i samme boområde. Til
sammentigning hadde Harstad og Hadsel kommune 7 % høyere liggetidsrate sammentignet med de
omkringliggende kommunene, og tavere gjennomsnittrater enn Helse Nord totalt (Figur 24). Vi ser
også at Hadsel kommune, som den eneste vertskommunen, har svakt lavere liggedøgnsforbruk for
de eldste sammenlignet med de omkringliggende kommunene.

Figur 24 viser prosentvis avvik for vertskommuner og omkringliggende kommuner i de enkette
boområder sammentignet med snittet for Helse Nord. Eksempelvis har Hammerfest kommune
57 % høyere forbruk av tiggedager for medisinske ø-hjelpspasienter, 80 år og over, sammentignet
med snittet for Helse Nord, mens de øvrige kommunene i Hammerfest sykehus's opptaksområde
har 21 % lavere forbruk sammentignet med hele Helse Nord.

Figur 24 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter vertskomrnunestatus og boområde. Medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og
over. Bosted Helse Nord, atte behandlingssteder. Prosentvis avvik per kornrnunelype relativt tit snitt Hetse Nord 200T-09.
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Mettom kommuner i samme boområde er det også store kontraster. Forskjellene er størst mettom
kommuner internt i boområdene Bodø, Tromsø, Hammerfest og Kirkenes. Eksempelvis har Fauske
kommune over 5 ganger høyere liggedøgnsforbruk for de eldste sammentignet med Værøy
kommune. For boområdene Tromsø, Hammerfest og Kirkenes er forskjetten i størrelsesorden 2,5-3
ganger mellom kommunene med høyest og lavest liggedøgnsforbruk for de eldste.

For yttertigere dokurnentasjon vises det tit vedlegg, Figur 65.
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Er tersketen for innleggelse lavere for personer fra
vertskommun r?

En mulig tolkning av høyere helsetjenesteforbruk blant de eldste i vertskommuner er at tersketen
for innleggelse er lavere i vertskommuner. En underliggende hypotese kan da være at
vertskommuner i mindre grad har bygd ut kapasitet i primærhelsetjenesten, og tit en viss grad
bruker sykehusene som observasjonsenheter/bufferkapasitet.

For å undersøke om terskelen for innleggelse er lavere for bosatte i vertskommuner trenger vi et
mål på pasienttyngde. DRG-indeks er et slikt proxy-mål, og brukes her for å undersøke påstanden
over. DRG-indeks fanger kun opp innleggelser (døgn- og dagopphold) og kan dermed ikke brukes til
å si noe om terskelen for polikliniske kontakter.

Som Figur 25 viser er det små forskjeller mellom vertskommuner og øvrige kommuner når det
gjelder DRG-indeks. Det er likevel en tendens til lavere DRG-indeks for vertskommuner for de
eldste aldersgruppene. I aldersgruppen 80 år og over ligger DRG-indeksen for vertskommuner 5
prosentpoeng under indeksen for de øvrige kommunene.

Figur 26 viser utviklingen i DRG-indeks over tid for medisinsk ø-hjelp for aldersgruppen 80 år og
over13 . De siste årene har DRG-indeksen for denne gruppen ligget lavere for vertskommunene enn
andre kommuner, men trenden er ikke stabil over tid.

Figur 25 DRG-indeks for døgnopphold etter vertskommunestatus og aldersgruppe.
Bosted Helse Nord, alle behancitingssteder. Snitt 2007-2009.

Figur 26 DRG-indeks for medisinsk ø-hjelp (clognopphold) etter vertskornmunestatus og år. Alder 80 år og over.
Bosted Hetse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-2009.

13 Beregning av indeks basert på 14061 opphold, herunder 354 opphold for boområdet med færrest observasjoner
(Sandnessjøen).
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Spesifiserer vi DRG-indeks for medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og over, per boområde framkommer
et broket bilde. Her er det ikke et gjennomgående trekk at DRG-indeksen er lavere for
vertskommuner, jfr. Figur 27.

Pasienter fra Sør-Varanger, Tromsø, Hammerfest og Narvik hadde lavere DRG-indeks enn andre
eldre pasienter i samme boområde. Med unntak av Tromsø kommune hadde disse kommunene
også tavere DRG-indeks enn snittet for Helse Nord. I motsatt ende av skataen hadde pasienter fra
vertskommunen Alstahaug markert høyere DRG-indeks enn de øvrige kommunene i boområdet.

Figur 27 DRG-indeks (døgnopphold) for medisinsk ø-hjelp, alder 80 är og over, etter vertskommunestatus og boområde.

Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.
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Oppsummering
Vertskommunene har i den siste femårsperioden hatt marginalt «lettere» pasienter enn de
omkringliggende kommunene, men denne forskjetten er ikke statistisk signifikant. Vi kan derfor
ikke ut fra våre data og grove mål på pasienttyngde konkludere med at terskelen for innteggelser
er lavere for bosatte i vertskommuner.
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Har pasienter fra vertskommuner lengre liggetider?

En alternativ forklaring tit det høyere liggetidsforbruket blant de eldste i vertskommuner er at
pasienter fra vertskommuner skrives ut senere enn andre pasienter. Som mål på liggetid ser vi på
gjennomsnittlig liggetid, liggetid per 1000 innbygger for utskrivningsktare pasienter, samt liggetid
per 1000 innbygger for pasienter med liggetid utover trimpunkt. Drøftingen er avgrenset til alders-
gruppen 80 år og over, ettersom det er der vi har funnet de største kontrastene mettom
vertskommuner og andre.

Gjennomsnittlig liggetid
Samtet sett er det ikke stor forskjell i gjennomsnittlig liggetid for de eldste mellom verts-
kommuner og andre kommuner, jfr. Figur 28.

Gjennomsnittlig liggetid for medisinske ø-hjelpspasienter 80 år og over fra vertskommuner er
redusert med 1 døgn i perioden, og er ved utgangen av perioden sammentignbar med gjennom-
snittlig liggetid for de omkringliggende kommunene. Gjennomsnittlig liggetid for kommuner uten
vertsfunksjon for sykehus har vært stabil på ca 7 døgn i perioden, jfr. Figur 29.

Figur 28 Gjennomsnitttig liggetid (dognopphold) for medisinsk o-hjelp og alle opphold sarnlet, alder 80 år og over, etter
vertskommunestatus. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-09,

Figur 29 Gjennomsnittlig liggetid for medisinsk o-hjelp (døgnopphold), alder 80 år og over, etter vertskommunestatus og
år. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Trend 2005-2009.
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Blant vertskommunene har Tromsø og Bodø kommuner hatt den største nedgangen i gjennom-
snittlig liggetid i perioden, jfr. Figur 30. Finnmark har gjennomgående kortere liggetider enn de
øvrige boHF-ene. Dette kan ha sammenheng med titgangen på sykestueplasser, men grunnet
manget på pasiententydige data kan dette ikke dokumenteres her.
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Figur 30 Gjennomsnittlig liggetid for medisinsk e-hjelp (dognopphold), alder 80 år og over, etter vertskomrnunestatus og

bo-HF. Bosted Helse Nord, afle behandlingssteder. Trend 2005-2009.
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Liggetidsfordeling
Vertskommunene har flere døgnopphold per 1000 innbygger enn sammentigningskommunene for
både korte og lange opphold, jfr. Figur 31. Målt i antall liggedøgn per 1000 innbygger er
forskjetten størst for de tangvarige oppholdene. For opphold utover 3 uker har vertskommuner en
liggetidsrate for de eldste som tigger 50 % over liggetidsraten for samme aldersgruppe i andre
kommuner. Forskjettene har vært stabile den siste femårsperioden, med unntak av de mest
langvarige innteggelsene, der forskjettene har avtatt betydelig, jfr. Figur 33.
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Figur 31 Antall døgnoppbold per 1000 innbygger etter liggetidslengde og vertskommunestatus. Alder 80 år og over.
Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

Figur 32 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter liggetidslengde og vertskornmunestatus. Alder 80 år og over.
Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.
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Figur 33 Antall liggedogn per 1000 innbygger etter liggetidslengde, vertskommunestatus og år. Alder 80 år og over.
Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF, Trend 2005-09,
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Utskrivningsklare pasienter/langliggere
En nærtiggende hypotese er at den lange liggetiden vi har observert for de eldste kan være knyttet
til ferdigbehandlede pasienter, såkatt utskrivningsklare14 pasienter. Liggedøgn etter at pasienten
er meldt utskrivningsklar stod for 5 % av tiggedøgnene totalt ved sykehusene i Helse Nord i
perioden 2007-09. Omfanget av liggedøgn knyttet tit utskrivningsklare pasienter kan være under-
rapportert i NPR, dels på grunn av manglende koding ved avdelingsoverflyttinger, dels på grunn av
ulik kodepraksis ved utike behandlingssteder, jfr. Seierstad et al (2010)15 .

Mer enn 90 % av de (i NPR) registrerte tiggedøgnene for utskrivningsktare pasienter er knyttet tit
pasienter 67 år og eldre, hvorav pasienter 80 år og over står for 65 %. Halvparten av liggedøgnene
for utskrivningsktare pasienter er knyttet til medisinsk ø-hjelp for pasienter 80 år og over. For
denne gruppen utgjør liggedøgn etter at pasienten er meldt ferdigbehandlet for 16 % av den totale
liggetiden for gruppen (18 % for vertskommuner og 14 % for andre kommuner).

Lårbensbrudd, hjerneinfarkt, lungebetennelse, hjertesvikt og forstyrrelser i urinsystemet er de
diagnosene som medfører flest tiggedøgn etter at status som utskrivningsktar er gitt.

Figur 34 viser tiggetidsrater for utskrivningsklare versus ikke utskrivningsklare pasienter, 80 år
og over, etter vertskommunestatus. Liggetid for utskrivningsklare pasienter er her regnet fra
innskrivningstidspunkt for å ta høyde for ulik praksis mellom sykehus med hensyn tit når status
som utskrivningsklar gis. En mulig konsekvens av dette er at vi fanger opp andre trekk ved disse
pasientgruppene enn det faktum at de ble meldt utskrivningsklare.

Samlet sett hadde vertskommunene 45 % høyere rater for pasienter meldt utskrivningsklare
sammentignet med andre kommuner i perioden 2007-2009. Eksktuderer vi pasienter som ble meldt
utskrivningsklare har begge kommunegruppene likt liggetidsmønster. Forskjetten er derfor knyttet
tit pasienter som ble meldt utskrivningsklare i løpet av oppholdet.

Liggetidsraten for eldre utskrivningsktare pasienter har avtatt over tid for vertskommunenes
vedkommende, men vertskommunene hadde fortsatt i 2009 40 % høyere rater sammentignet med
andre kommuner, jfr. Figur 35.

14 Status som utskrivningsktar gis fra den dato hvor sykehuset har definert behandlingstiltakene som avsluttet, og hvor sykehu-
set har sendt melding tit kommunehelsetjenesten elter annen helseinstitusjon om dette

15 Seierstad, T.Ø., Holmeide,A.M. og Eimot,M. (2010) " Utskrivningsklare pasienter - Hvem er de og hvor hører de
hjemme?"Rapport Analysesenteret, versjon 2010-08-04.
https://ekstranett.ast.no/system/files/2010-08-04Rapport+NSFA-UK+pasienter.pdf
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Figur 34 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsklare versus ikke utskrivningsklare pasienter etter liggetids-

lengde og vertskomrnunestatus. Alder 80 år og over. Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.
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Figur 35 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsklare pasienter etter liggetidslengde, vertskommunestatus

og år. Alder 80 år og over. Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Trend 2005-09.
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En mer generell definisjon av langliggere følger av hva som klassifiseres som statistiske avvik for
enkelt-DRG-er, dvs. liggetid utover såkalt trimpunkt 16 .

16 Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre grense for hver DRG for hva som kan karakteriseres som normalliggetid. Summen av
liggedager utover trimpunktene betegnes som langtidsliggedager.
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Liggetid utover trimpunkt utgjorde 14 % av total tiggetid, av disse oppholdene var 25 % av ligge-
tiden knyttet tit pasienter som ble erklært utskrivningsklare. Til sammentigning utgjorde liggetid
for utskrivningsklare pasienter 5 % av total liggetid, av disse hadde 69 % tiggetid utover trimpunkt.

For opphold med liggetid utover trimpunkt, der pasienten ikke ble meldt utskrivningsklar er det
ingen forskjell i liggetidsrater mettom vertskommuner og andre, jfr. Figur 36. Dette støtter
funnet at forskjell i liggetidsrater for de eldste mellom vertskommuner og andre i stor utstrekning
er relatert til ferdigbehandlede pasienter.

Figur 36 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for ulskrivningsklare versus ikke utskrivningskU etier v tskorn-

munestatus, Alder 80 år og over. Bosted Helse Nord, behandlet Heise Nord RHF. Trend 2005-09,
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At forskjellene mettom vertskommuner og andre kommuner er knyttet til utskrivningsklare
pasienter støttes også av at vi gjenfinner forskjellene blant pasienter som venter på overføring til
sykehjem (ut til «annet»17), jfr. Figur 37. For denne gruppen av pasienter har vertskommuner over
70 % høyere rater enn de øvrige kommunene. Disse forskjellene er også stabile over tid, jfr. Figur
38. Forskjettene er også gjennomgående for alle sykdomsgrupper (ikke vist her).

17 Kategoriene ut til «Annen institusjon» og ut til «Annet» er slått sammen på grunn av endret kodepraksis i perioden. Vi har
ikke tall for hvor stor andel som går til sykehjemmene.
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Figur 37 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsklare pasienter etter utskrivningsdestinasjon og
vertskommunestatus, Alder 80 år og over. Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.

Figur 38 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsklare pasienter etter vertskommunestatus.
Utskrivningsdestinasjon -annet». Alder 80 år og over. Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Trend 2005-09.
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Ser vi på forskjeller mellom boområder når det gjelder liggetidsrater for eldre utskrivningsktare
pasienter finner vi store kontraster, jfr. Figur 39. Vertskommunene Rana, Vestvågøy, Tromsø og
Bodø har alle høye liggetidsrater for utskrivningsklare pasienter, mens Atstahaug og Hammerfest
kommuner har lave. Størst kontraster finner vi i UNN Tromsøs opptaksområde, der Tromsø
kommune har 3 ganger høyere liggetidsrater for ferdigbehandlede eldre pasienter sammenlignet
med de omkringliggende kommunene. Vi må her ta forbehold om mulig ulik kodepraksis mellom
sykehus med hensyn til om utskrivningsklare pasienter kodes eller ikke.
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Figur 39 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsktare pasienter, alder 80 år og over, etter boornråde.
Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord RHF. Snitt 2007-09.
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Oppsummering
Forskjeller i liggetidsrater for de eldste mellom vertskommuner og andre kommuner er relatert til
utskrivningsklare pasienter, ikke langliggere som sådan. Det er særlig store forskjeller for
medisinske ø-hjelpsinnleggelser. Forskjellene er imidlertid betydelig redusert den siste femårs-
perioden.
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Vertskommune-, kommunestørrelse- etter avstandseffekt?

Vertskommune- eller kommunestørrelse?
Vi har hittil betegnet forskjellene mettom kommuner med sykehus og kommuner uten sykehus
i egen kommune som en vertskommuneeffekt. Atternative hypoteser kan være at forskjellene
skyldes reiseavstand etter kommunestørrelse. Både vertskommunestatus, kommunestørretse og
reiseavstand er hver for seg signifikante forklaringsvariable (p<0.001).

Som det framgår av Figur 40 er det en tendens til at liggedøgnsforbruket for de eldste øker med
økende kommunestørrelse. I Helse Nord er det blant kommuner med folketall mettom 5000 og
20000 innbyggere både kommuner med og uten vertsfunksjon for sykehus. Blant disse kommunene
har vertskommuner høyere forbruk enn de øvrige kommunene. Vi velger derfor fortsatt å betegne
forskjeltene en vertskommune-effekt. Se vedlegget, Tabell 1, for spesifikasjon for hvilke
kommuner som inngår i hvilke grupper.

Figur /10 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for medisinsk o-hjelp, alder 80 r og over, etter vertskommunestatus og

kommunestorrelse. Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. 2006-2008,
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Vertskommune eller avstandseffekt?
En annen mulig forklaring er at forskjeller i forbruksrater mettom vertskommuner og andre skyldes
avstand/reisetid. Som det framgår av Figur 41 er det ingen slik sammenheng for døgnopphold, og
følgetig hetter ikke for liggetid. Derimot er forbruksrater for polikliniske konsultasjoner negativt
korrelert med lang reisetid, slik Figur 42 viser" . Det samme gjelder dagbehandlingsrater (ikke
vist her). Er vertskommuneeffekten vi har sett for poliktinikk og dagbehandling i virkeligheten en
effekt av reisetid alene?

18 Træna kommune representerer en outher i dette materialet. Ekskluderer vi Træna blir sammenhengen mellom potiklinikkfor-
bruk og reisetid enda sterkere (R2=0.41).
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Figur 41 Antall dognopphold per 1000 innbygger etter kommune og reisetid til nærmeste sykehus (minutter),
Bosted Helse Nord, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.

Figur 42 Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter kornmune og reisetid til nærmeste sykehus
(minutter). Bosted Helse Nord, alle behandhngssteder. Snitt 2007-2009. Alders- og kjønnsstandardiserte tall.
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Figur 43 og Figur 44 viser resultat av variansanalyser (ANOVA), der reisetid med bil/ferge er tatt
inn som justeringsvariabel i tillegg til vertskommunestatus. Den justerte raten angir forventet
gjennomsnittverdi dersom begge gruppene hadde hatt samme reisetid (lik gjennomsnittraten for
Helse Nord, 114 minutter).

Figur 43 Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter vertskommunestatus. Bosted Helse Nord, alle
behandlingssteder. Snitt 2007-2009. Resultat av variansanalyse med og uten justering for reisetid.

Figur 44 Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter I Helse Nord, alle behandlings-
steder. Snitt 2007-2009. Resultat av variansanalyse med og uten
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Når reisetid introduseres som tilleggsforklaring reduseres forskjellene mellom vertskommuner og
andre kommuner fra 30 % tit 21 %, både for poliklinikkrater og dagbehandlingsrater. En tredjedel
av forskjellen vi observerte mht forbruk av poliktiniske konsultasjoner og dagbehandling kan attså
tilskrives forskjell i reisetid. Vertskommuneeffekten er fortsatt signifikant både for poliklinikk-
forbruk (p<0.001) og dagbehandlingsrater (p=0.0255), selv etter justering for reisetid. Reisetid
er signifikant som justeringsfaktor både for for poliktinikkrater (p=0.039) og dagbehandlingsrater
(0.0355).

Det er verd å merke seg at vertskommuner fortsatt har vel 20 % høyere rater enn andre kommuner,
setv etter justering for reisetid.

• re forklaringer

Tilgang på sykestuesenger
Ivar Aaraas et al19 har tidligere vist at bosatte i kommuner med sykestuetilbud hadde færre
innteggelser og færre liggedøgn i somatiske sykehus enn bosatte i andre kommuner (tall for
Finnmark, perioden 1990-94). Vi ønsker her å undersøke om vi fortsatt finner indikasjon på at
tilgang på sykestuesenger reduserer tiggedøgnsforbruket på sykehus.

Figur 45 viser liggedøgnsrater for medisinske ø-hjelpspasienter 80 år og over, når vi splitter
kommuner med vertsfunksjon for sykehus, kommuner med sykestuetilbud" og andre kommuner.
Sykestuekommunene har 42 % lavere liggedøgnsforbruk for eldre medisinske ø-hjelpspasienter
sammenlignet med vertskommunene, og 26 % lavere liggedøgnsforbruk sammenlignet med
kommuner uten vertsfunksjon for sykehus og uten sykestuetilbud. Forskjellene er også
konsistente, men avtakende, den siste femårsperioden, jfr. Figur 46.

19 Aaraas,I., Førde 0.H., Kristiansen, I.S. og Melbye, H. (1998): "Do general practitioner hospitats reduce the utilisation of gen-
eral hospital beds? Evidence from Finnrnark county in north Norway."Journal of Epidemiology and Community Health 1998,
243-246.

20 Følgende kommuner er her definert som sykestuekommuner (antall senger i parentes): Alta (9), Vadsø (6), Karasjok (4),
Kautokeino (3), Nordkapp(3), Båtsfjord (2), Porsanger (2), Tana(2), Vardø (2), Loppa (1), Måsøy (1), Nesseby (1), Berlevåg
(1), lebesby (1), Hasvik (1), Gamvik (1), Kvænangen (1), Kåfjord (1), Skjervøy (1), Nordreisa (1) og Steigen (1).
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Figur 45 Antall tiggedøgn per 1000 for vertskommuner. sykestuekornmuner og andre. Medisinsk o-hjelp, alder
80 år og over. Bosted Helse Nord, behanc !Ise Nord RHE Snitt 2007-09.

Figur 46 Antall tiggedøgn per 1000 innbygger for vertskomrnuner, sykestuekommuner og andre. Medisinsk ø-hjetp, alder
80 år og over, Bosted Hetse Nord, behandlet Helse Nord RHF, Trend 2005-09.
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Også mellom sykestuekommuner er det stor variasjon med hensyn til liggedøgnsforbruk på sykehus
for medisinske ø-hjelpsinnleggelser for de eldste, jfr. Figur 47 og Figur 66 (vedlegg). De
laveste liggedøgnsratene finner vi i sykestuekommunene i Nord-Troms. Lebesby kommune (med en
sykestueseng) har over 3 ganger så høy liggetidsrate som for akutte medisinske innteggetser for
de etdste sammentignet med Nordreisa kommune (som også har en sykestueseng). Om det lave
sykehusforbruket i Nord-Troms-kommunene skyldes sykestuetitbudet som sådan eller andre trekk
ved kommunen vet vi ikke.
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Forskjettene mellom sykestuekommuner og andre kommuner blir enda mer markert dersom vi ser
på utskrivningsktare pasienter, jfr. Figur 48 og Figur 49. For denne undergruppen av eldre pasienter
har sykestuekommunene 74 % lavere tiggedøgnsforbruk på sykehus sammenlignet med
vertskommunene, og 65 % lavere liggedøgnsforbruk sammenlignet med kommuner uten sykehus/
sykestue tokatisert i egen kommune. Også her har forskjellene vært stabile, men avtakende, over
tid.

Figur 48 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivn ngsklare pasienter for vertskommuner, sykestuekommuner og
andre. Medisinsk o-hjelp, alder 80 år og over, Bosted Helse Nord, behandlet Helse Nord. Snitt 2007-09.

Figur 49 Antalt liggedøgn per 1000 innbygger for utskrivningsktare pasienter for vertskommuner, sykestuekommuner og
andre. Medisinsk o-hjelp, alder 80 år og over. Bosted Helse Nbrd, behandlet Helse Nord, Trend 2005-09.
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Pleie- og omsorgstilbud i primærhelsetjenesten
En annen indikator for mulig komplementære tilbud i kommunene er titgangen på institusjons-
plasser og hjemmetjenester i primærhelsetjenesten. Som det framgår av Figur 50 og Figur 51
har vertskommuner i snitt færre beboere per 1000 innbygger i institusjon og tærre mottakere av
kjernetjenester per 1000 innbygger enn de øvrige kommunene, men bildet er ikke entydig. De
minste vertskommunene (innbyggertall mellom 5000 og 10000 innbyggere) har samlet sett høyere21
dekningsgrad for sykehjem enn de øvrige kommunene i sine opptaksområder.
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Figur 50 Beboere i kommunal institusjon, 80 år og over, per 1000 innbygger etter vertskommunestatus.
Bosted Helse Nord. Trend 2004-08.

Figur 51 Mottakere av kj rnetjenester til hjemmeboende, 80 år og over, per 1000 innbygger etter vertskommunestatus,
Bosted Helse Nord22 . Sn tt 2006-08.
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Antall beboere i institusjon per 1000 innbygger, 80 år og over, viser en nær signifikant (p=0.0561)
negativ lineær sammenheng med liggetidsrate på sykehus, men er ikke signifikant som justerings-
faktor i en utvidet modell. Antall mottakere av kjernetjenester i kommunene, 80 år og over, er
derimot ikke korretert med liggedøgnsforbruk på sykehus.

Økt antall eldre i vertskommunene
Vertskommunene hadde en økning i folketall på 3 % i perioden 2005-09. Økningen har vært særlig
markert for aldersgruppen 50 år og over, jfr. Figur 52. Til sammentigning var det ingen økning i
aldersgruppen 80 år og over i de øvrige kommunene. En mulig hypotese kan derfor være at noe av
forskjellene metiom vertskommunene og andre kommuner skyldes etterstep i utbygging av pleie-
og omsorgstilbud i vertskommunene i takt med flere eldre.

22 Eksklusive Vardø, Kvalsund, Værøy og Nesna (der data mangter).
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Figur 52 Endring i folketall per aldersgruppe etter vertskommunestatus. Prosentvise tall 2005-2009.
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Økning i antall eldre i vertskommunene er nær signifikant (p=0.079) som eneste forklarings-
variabel, men ikke signifikant som justeringsvariabel i en utvidet modell. Forskjellen mellom
vertskommuner og andre kommuner forklares derfor bedre av andre variable.

Ulikt behov for helsetjenester?
Det er i denne rapporten ikke gjort forsøk på å korrigere for mulig ulikhet i behov for helsetjenester
mellom vertskommuner og andre. Indikatorer som lavt utdanningsnivå, høy andel uføre og økt
dødelighet er eksempler på markører som har vært assosiert med økt behov for helsetjenester, jfr.
eksempelvis Magnussen-utvalget(2008)23.

23 Norges offentlige utredninger. Fordeling av inntekter mettom regionate hetseforetak. NOU 2008: 2.
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Figur 53 viser hvordan vertskommuner og andre kommuner i Helse Nord scorer på noen av
Statistisk sentralbyrås delindikatorer for levekår24 for 2008, i tillegg vises indikator for utdannings-
nivå. Som det framgår av f-iguren har vertskommunene i Helse Nord tavere score enn de øvrige
kommunene på disse markørene, der høy score assosieres med økt behov for helsetjenester. Selv
om disse indikatorene er beheftet med metodiske svakheter25, antyder disse likevel at behovet for
helsetjenester i vertskommuner ikke er høyere enn i andre kommuner, kanskje tvert imot.
Konklusjoner med hensyn til dette krever imidlertid en grundigere analyse enn vi har anledning
til her.

Figur 53 Delindekser for levekår (553) etter vertskommunestatu, 2008,
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24 SSBs tevekårsindikator bygger på følgende seks indikatorer:

E Vertskommuner Øvrige kommuner

Uføretrygd Dødelighet

• Dødelighet per 100 000 innbygger. Alders- og kjønnsstandardiserte tal.
• Uførepensjonister 18-49 år per 1000 innbygger.
• Attføringspenger i løpet av året per 1000 innbygger 16-66 år.
• SosiathjelpstilfeRer per 100 innbygger, 16 år og over.
• Registrert arbeidstedige og dettakare på arbeidsmarkedstittak per 100 innbygger 25-66 år.
• Overgangsstønad. Mottakere per 100 kvinner 20-39 år.
Hver av de seks indikatorene standardiseres ved at en rangerer kommunene i ti like store grupper. Kommunen som tithører
de ti prosent med lavest verdi på en av de seks delindikatorene får tildelt verdien en, mens en kommune som tithører de ti
prosent med høyest verdi på indikatoren får tildett verdien ti.

25 Se SSBs egne kommentarer tit dette på http://www.ssb.no/vis/magasinet/blandet/art-2009-09-02-01.htmt.
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Del II

Forbruket av somatiske spesialisthelsetjenester i
Helse Midt og Helse Vest
Kan funnene fra Helse Nord generaliseres? Hvordan er forbruksnivået i vertskommuner i Helse Nord
sammenlignet med vertskommuner i Helse Vest og Helse Midt? Dette er spørsmålene som søkes
belyst i dette avsnittet. I gjennomgangen fokuseres det på polikliniske kontakter og liggedøgn for
de eldste (80 år og over), med særlig fokus på medisinsk ø-hjelp.

Namsos, Levanger, Trondheim, Orkdal, Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda kommuner er
definert som vertskommuner i Helse Midt. For Helse Vest er Eid, Førde, Lærdal, Voss, Odda,
Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger kommuner definert som vertskommuner" .

Polikliniske konsultasjoner
Vertskommuner for sykehus har et høyere forbruk av polikliniske konsultasjoner for alle alders-
grupper i alle de tre RHF-ene, jfr. Figur 54. Et unntak er Helse Vest og aldersgruppen 16-49 år,
der forbruksratene er sammenlignbare mellom vertskommuner og andre. Vi ser også at Helse Midt
gjennomgående har de høyeste poliklinikkratene, mens Helse Nord har de laveste.

Figur 54 Antall poliktiniske konsullasjoner per 1000 innbygger etter bo-RHF, aldersgruppe og vertskommunestatus.

Bested Helse Nord, Helse Midt etter Helse Vest, atte behandlingssteder. Snitt 2007-2009.
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26 Fra og med 2006 er aktivitet ved sykehusene i Lærdat, Nordfjordeid og Førde rapportert samtet. Resultatene gjengis derfor
samlet, under navnet Førde boområde. Videre er resultater for boområdene til Haukeland og Haraldsplass rapportert samlet
under boområde Bergen, da disse boområdene ikke er mulig å skilte i NPRs rapportgenerator.
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Liggedøgn
Når det gjelder liggedøgnsforbruk har vertskommuner og andre kommuner like forbruksrater fram
til fylte 80 år, og høyere forbruksrater for pasienter fra vertskommuner 80 år og over, i alle de tre
RHF-ene, jfr. Figur 55. Blant vertskommunene har vertskommuner i Helse Nord de høyeste ratene
for de eldste, mens vertskommuner i Helse Vest har de laveste.

Figur 55 Antall liggedagn per 1000 innbygger etter bo-RHF, aldersgruppe og vertskornmunestatus.

Bosted Helse Nord; Helse Midt eller Helse Vest, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.
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Også for medisinsk ø-hjelp for de eldste (80 år og over) har vertskommunene i Helse Nord de
høyeste liggetidsratene, mens Helse Vest har de laveste, jfr. Figur 56. Mens vertskommunene i
Helse Nord hadde 29 % høyere liggetidsrater enn de øvrige kommunene hadde vertskommunene i
Hetse Vest og Helse Midt henholdsvis 14 % og 33 % høyere liggetidsrater for denne gruppen
sammenlignet med de øvrige kommunene. De største interne forskjellene mellom vertskommuner
og andre kommuner finner vi dermed i Helse Midt.

Vi ser også at det er kjønnsforskjeller. Eldre menn har gjennomgående høyere liggetidsrater enn
eldre kvinner, men forskjellene mettom vertskommuner og andre er mer markert for kvinner,
særlig i Helse Nord og Helse Midt.
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Figur 56 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for rnedisinsk ø-hjetp, alder 80 år og over etter bo-RHF, kjønn og
vertskommunestatus. Bosted Helse Nord, Helse Midt eller Helse Vest, øRe behandlingssteder. 2007-2009.
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Også for Helse Midt er forbruket i vertskommunene høyere enn i de omkringliggende kommunene
for alle boområder. Som det framgår av Figur 57 er det særlig kommunene Trondheim og Namsos
som trekker opp forbruksraten for vertskommunene i Helse Midt. For boområdet Volda er det
marginale forskjeller mellom vertskommune og øvrige kommuner.

Figur 57 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for medisinsk e-hjelp, alder 80 år og over, etter boområde og
vertskomrnunestatus. Bosted Helse Midl, alle behandlingssteder. Snitt 200T-2009.
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Vertskommunene i Helse Vest har også gjennomgående høyere forbruk av tiggedager knyttet tit
medisinsk ø-hjetp for de eldste sammentignet med de omkringliggende kommunene for alle bo-
områder, jfr. Figur 58. Liggedøgnsratene er imidlertid lavere, og forskjellene internt i boområdene
mindre enn vi så for Helse Nord. De høyeste ratene finner vi i Stord, og de største interne
forskjettene i boområdene Haugesund og Odda.

Figur 58 Antall liggedøgn per 1000 innbygger for medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og over, etter boområde og
vertskommunestatus. Bosted Helse Vest, alle behandlingssteder. Snitt 2007-2009.
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Oppsummering
Gjennomgangen viser at funnene fra Helse Nord kan generaliseres også tit Helse Midt og Helse
Vest. I alle de tre RHF-ene har vertskommuner gjennomgående høyere forbruk av polikliniske
tjenester og tiggedøgn for de eldste, og da særlig for medisinsk ø-hjelp.

Liggedøgnsforbruk knyttet til medisinsk ø-hjelp for pasienter 80 år og over er høyest i nord, men
forskjellene mettom vertskommuner og andre kommuner er størst i Midt-Norge. For poliktiniske
tjenester har vertskommuner i de tre RHF-ene høyere forbruk enn andre kommuner, dette gjelder
alle aldersgrupper. De laveste absolutte ratene for potiktiniske konsultasjoner finner vi i Helse
Nord, og de høyeste i Helse Midt.
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ovedfunn

o Bosatte i vertskommuner har flere poliktiniske kontakter og flere dagbehandlinger per 1000
innbygger enn bosatte i andre kommuner i Helse Nord. Dette gjelder alle aldersgrupper,
men forskjellene tittar med økende atder. For poliktiniske konsultasjoner har forskjettene
økt den siste femårsperioden.

o For døgnopphold, liggedøgn og DRG-poeng per 1000 innbygger er det ingen forskjell når vi
ser all aktivitet under ett, men for de eldste er det markerte forskjeller mettom vertskom-
muner og andre kommuner. Forskjellene er særtig store for akutte medisinske innleggelser
for de eldste (80 år og over), men forskjettene har avtatt over tid.

o Tersketen for innleggelse er trolig ikke lavere for bosatte i vertskommuner.

o Høyere liggetidsrater for de eldste i vertskommunene er knyttet til utskrivningsklare
pasienter.

o Sykestuekommuner har lavere liggedøgnsforbruk for de eldste enn andre kommuner. Vi vet
ikke om dette skyldes sykestuetilbudet som sådan etter andre trekk ved disse kommunene.

o Korrigering for utik reisetid tit sykehus reduserer forskjellene mettom vertskommuner og
andre når det gjelder polikliniske kontroller og dagbehandling, men vertskommuneeffekten
består.

o Forskjettene mettom vertskommuner og andre kommuner når det gjelder poliktiniske kon-
takter og liggetidsrater for de eldste er gjennomgående både i Helse Nord, Hetse Midt og
Helse Vest.

Avsluttende bemerkninger
Vi har i denne rapporten påpekt forskjetter i bruk av somatiske sykehustjenester mettom
vertskommuner og andre kommuner. Vi kan likevel ikke ut fra dette uttede hva som er «riktig»
forbruksnivå, dvs, peke på over- eller underforbruk, kun at det eksisterer forskjetter i forbruksnivå
som vanskelig kan forklares ut fra forskjetter i sykelighet.
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Vedlegg
TabeR 1 AntaR innbyggere etter kommune og kommunetorrelse. Helse Nord 2008.

Kommune Innb Kommune Innb Kommune
0 - 1999 innb 2000 - 4999 innb 5000 - 9999 innb
Træna 455 Sørfold 021 Andøy 5034

Vevetstad 501 Tysfjord 2046 Batsfjord 5497

505 Gildeskål 2057 Vadsø 6076

606 Sømna 2054 Målsetv 6490

Værøy 738 Båtsfjord 2074 Metøy 6641

Nesseby 878 Leirfjord 2(Q- Alstahaug 7208

Torsken 910 Vardø 2114 Brønnøy 77

Berg 942 Salangen 2203 Hadset 7950

Hasvik 970 Kåfjord 223 Vågan 8976

Lavangen 1023 Lødingen 2242 Fauske 9477

Gamvik 1025 Kartsøy 2383 Hammerfest 9493

Kvatsund 1044 Ballangen 2623 Sør-Varanger 9623

Berlevag 1001 Steigen 2665 Sorttand 9732

Loppa 1057 Karasjok 2786

Moskenes 1116 Bø 2E325

Beiarn 1137 Skåntand 2841 10000 - 19999 innb

Gratangen 1151 Skjervøy 2897 Vestvågøy

Dyrøy 1216 Tana 2951 Lenvik

Vega 1288 Kautokeino 271 Vefsn

Rødøy 1292 Kvæfjord 3032 Narvik

Måsøy 1309 Lyngen 3166 Atta

Kvænangen 1330 Nordkapp 6180

Lebesby 1332 Sørreisa 3260 Over 20000 innb

Tjeldsund 1333 Bardu 3981 Harstad 23126

1345 Porsanger 4000 Rana 25281

Flakstad 1419 Øksnes 4418 Bodø 46495

Dønna 1432 Hemnes 4527 Tromsø 66513

Hattfjeltdat 1438 Nordreisa 4694

1440 Saltdat 4727

Bjarkøy

Røst

1500

Tranøy 1652

Herøy 1754

Hamarøy 1754

Nesna 1756

1869

Lurøy 1883
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Innb

10706

11207

13342

18348

18488
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Figur 59 Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter boområde og kommune, aLle behandlingssteder.
Bosted Helse Finnmark og UNN HF. Snitt 2007-09. Ustandardiserte og alders- og kjannsstandardiserte tall.
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Figur 60 Antall polikliniske konsultasjoner per 1000 innbygger etter boornråde og kommune, aRe behandlingssteder.

Bosted Nordlandssykehuset HF og HelgelandssykehusetHF. Snitt 2007-09. Ustandardiserte og alders- og kjønnsstandardiserte
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Figur 61 Antalt dagbehandlinger per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
Bosted Helse Finnmark HF og UNN HF. Snitt 2007-09. Ustandardiserte og alders- og kjønnsstandardiserte tall.

• Alders- og kjønnsstandardiserte rater  •  Ustandardiserte rater

o 50 100 150 200 250

Vardø

Sør-Varanger

G amvik

•

Båtsfjord

Tana

Vadsø

Nesseby

Berlevåg

Alta

Hammerf est

Kvalsund

Loppa

Porsanger

Hasvik

•

N ordkapp

Lebesby

Kautokeino

Karasjok

Måsøy

Tromsø

Tranøy

Torsken

Karlsøy

Lenvik

Balsfjord

Lyngen

Målsely

Berg
1=7- Skjervøy

Kåfjord

Sørreisa

Dyrøy

Bardu

Nordre[52

Kvænangen

Storfjord

Skånland

Harstad

Tjeldsund
(13
•

 

Lødingen

•

Kvæfjord

lbestad

Bjarkøy

SKDE'÷ 40

Side 227



Figur 62 Antall dagbehandlinger per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
Bosted HordIndssykohuset HF og Helslandssykehuset HF. Snitt 2007-09. Ustandardiserte og alders- o.31)sinnsstandardiserte talL
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Figur 63 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder.
Bosted Helse Finnmark HF o<./UNN HF. Snitt 2007-09. Ustandardiserte og, alders- ogkjønnsstandardiserte
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Figur 64 Antall Liggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder, Bosted Nordlandssyke-
huset HF og Helgelandssykehuset HF, Snitt 2007-09. Ustandardiserte og a(ders- og kjønnsstandardiserte tall.
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Figur 65 Antall liggedogn per 1000 innbygger etter boområde os kommune, alle behandlingssteder. Medisinsk ø-hjelp, al-
der 80 år og over. Bosted Helse Finnmark HF og UNNHF. Snitt 2007-09. Ustandardiserte og alders- og kjønnsstandardiserte
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Figur 66 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder. Medisinsk o-hjelp,
alder 80 år og over. Bosted Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. Snitt 2007-09. Ustandardiserte og
alders- og kjønnsstandardiserte tall.
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Figur 67 Antall liggedøgn per 1000 innbygger etter boområde og kommune, alle behandlingssteder, Medisinsk ø-hjelp,
alder 80 år og over. Bosted i sykestuekommuner i Helse Nord. Snitt 2007-09. Ustandardiserte og alders- og
kjønnsstandardiserte tall.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/605 -1

Arkiv: 140

Saksbehandler:  Kjetil Hallen

Dato:                 01.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
1/11 Nordreisa formannskap 10.02.2011
5/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Målstyring som styringssystem

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 10.02.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Nordreisa kommune innfører målstyring som styringssystem fra 2012 og iverksetter prosessen 
som beskrevet i strateginotatet.  

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune innfører målstyring som styringssystem fra 2012 og iverksetter prosessen 
som beskrevet i strateginotatet.  

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har hatt fokus på neste års budsjett, og styrt etter det. Kommunen har heller 
ikke hatt en oppdatert kommuneplan, som er en forutsetning for å dokumentere en ønsket 
utvikling. Den ønskede utviklingen må sees i sammenheng med de økonomiske rammene. 
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Nordreisa kommune er avhengig av å få på plass en helhetlig styringsmodell der det er 
sammenheng mellom mål og ressurser. Samtidig er det et ønske at samfunnsdelen i 
kommuneplanen blir et politisk styringsverktøy etter forutsetningene i plan- og bygningsloven. 

For å kunne innføre målstyring som styringssystem er det utarbeidet et strateginotat som 
beskriver bakgrunn og status, målsettinger med styringssystemet, utfordringer og prosessen.

Vurdering
Gjennom ROBEK nettverket er Nordreisa kommune anbefalt å styre på mål og resultat i stedet 
for økonomi og tiltak. 

Målstyring som styringsverktøy vil utfordre kommunen på en rekke forhold, herunder 
rolleavklaringer, gjennomføringsevne og ressurser og kompetanse til innføre styringssystemet. 

Politikerne vil måtte se mer langsiktig samtidig som det vil være en utfordring å definere 
overordnede, men konkrete målsettinger. 

Administrasjonen vil få utfordringer med å definere konkrete mål innenfor sektorene som skal 
vedtas politisk gjennom økonomiplanen. Samtidig vil administrasjonen og 
tjenesteleverandørene få et langt større ansvar til å foreslå tiltak for å oppnå målsettingene. 

Dagens styringssystem har vist seg å ikke være godt nok, da kommunen har større utgifter enn 
inntekter uten at det er en bevisst overforbruk.

Strateginotatet er et levende dokument og det er mulig at dokumentet må justeres som følge av 
økt kompetanse på styringssystemet.   
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Strateginotat Nordreisa kommune  

MÅLSTYRING SOM STYRINGSSYSTEM

Bakgrunn og status

Nordreisa kommune har tidligere hatt fokus på neste års budsjett, og har kun styrt etter 
økonomisk resultat. Nordreisa kommune har i en årrekke hatt anstrengt økonomi, der det har 
vært et misforhold mellom driftsutgifter og –inntekter. Kommunen har vedtatt overordnede 
målsettinger i en del kommunale delplaner, men de har ikke vært økonomisk forankret og 
dermed mindre verdi. Denne formen for styring har vist seg å ikke fungere optimalt, heller 
ikke økonomisk. Nordreisa kommune har ikke hatt oppdatert kommuneplan, verken 
strategidel med handlingsdel eller arealdel. Det vil med andre ord si at kommunen ikke har 
hatt de styringsdokumentene som er nødvendig. 

Det er derfor en nødvendighet å få igangsatt prosessene og få disse dokumentene sluttført, 
forankret både blant politikere, administrasjon og tjenesteleverandører. Fra å styre på 
økonomi og tiltak til mål og resultater er det en nødvendighet å endre på styringssystemet.
Dette fordrer en oppdatert kommuneplan, der de overordnede politiske målsettingene 
fremkommer i strategidelen. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides 
handlingsdelen som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og 
resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de 
overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen 
og vedtas av kommunestyret med eventuelle korreksjoner. 

Status i kommunen er at kommunestyret har vedtatt flere tiltak som vil bedre den økonomiske 
situasjonen i positiv retning på kort og lang sikt. Kommuneplanarbeidet er på nytt satt i gang 
slik at arbeidet med kommuneplanens strategidel og handlingsplan/økonomiplan lett ville 
kunne koordineres.  

Nordreisa kommune har tidligere ikke villet prioritere nok ressurser og kompetanse til 
styringssystem, planarbeid, økonomistyring og måloppfølging. Denne situasjonen har endret 
seg og vi tror nå at vi har fått på plass både ressurser og kompetanse til å foreta 
snuoperasjonen.     
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Målsetting

I hovedsak har vi tre målsettinger:

For det første er det et mål å snu styringssystemet, med å få på plass kommuneplanens 
strategidel, der målsettinger gjennom handlingsdelen og økonomiplanen vil gi politikerne
mulighet til politisk styring, gjennom overordnede politiske målsettinger. Gjennom 
prosessene med kommuneplanens strategidel og økonomiplanen vil kommunen få 
sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger. 

For det andre er det et mål å øke den administrative gjennomføringsevnen. Ved å etablere 
målbare mål vil vi få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen 
kommunen leverer, og til å vite om vi ”leverer varene” gjennom måltall og undersøkelser. 
Organisasjonformen er et middel for å oppnå målsettingene. Det er derfor mulig at dagens 
organisering vil bli endret for å bedre måloppfølgingen i hver enkelt sektor og enhet

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK, slik at kommunen selv kan bli herre i eget 
hus, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen samtidig som vi leverer 
gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene. 

Roller og ansvar 

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 
mål, roller, ansvar og prosessen.

Politikerne må også få økt kunnskap om hva målstyring innebærer, når og hvordan den 
politiske innflytelsen skal være. Politikerne vil få mulighet til å definere de overordnede 
målene gjennom prosessen med utarbeidelse av strategidelen i kommuneplanen. Med 
målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling. 

Parallelt med dette må sektorer og enheter få mulighet til å få en forståelse av tenking og 
metode for å få på plass gode målformuleringer. I målformuleringene er det nødvendig å ha 
med ansatte i utformingen av målene. Alle må få tilstrekkelig kunnskap om hva dette er, og 
hva det vil innebære fremover. Prosessen har startet i ledermøtet i oktober, men er ennå mye 
arbeid som må gjennomføres før vi har gode innspill og påvirkning fra tjenesteleverandørene 
på målformuleringene. 

Administrasjonen og tjenesteleverandørene vil også få et langt større ansvar i å planlegge og 
gjennomføre tiltak for å oppnå definerte mål og resultat. Når målene er definert vil dette også 
innebære en helt annen administrativ oppfølging, der budsjettdialogen i langt større grad vil 
inneholde resultatoppfølging. Gjennom målstyring er det normalt å utarbeide lederavtaler der 
fravær av resultat vil få konsekvenser for både rådmannen og andre ledere i kommunen. 

Side 238



Hva er målstyring?

Et forsøk på å beskrive målstyring kan være å:

 Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at 
hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt

 Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i 
ledelsen av tjenestene.

 Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.
 Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata 

til styringssystemene.
 Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.
 Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, ledeavtaler, m.m.
 Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.
 Sette tjenestelederne i stand til å utøve resultatansvar.
 Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer 
 Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

Mål og resultatkrav
Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder 
 faglig perspektivet
 brukerperspektivet
 medarbeiderperspektivet 

ROBEK-nettverket har anbefalt å starte med enkelte deler av tjenestene i kommunen eller å 
gjennomføre dette på et overordnet nivå det første året. Rådmannen ønsker å gjennomføre det 
i hele kommunen samtidig, men kun i den utstrekning vi har ressurser til. Det vil med andre 
ord si at målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag. 

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. I 2011 
vil vi av ressurshensyn kun gjennomføre brukerundersøkelser i begrenset omfang. Det vil bli 
utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser. 

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle 
ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være sektor/enhetsavhengig. 

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i 
antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme 
resultatet fra flere perspektiv.  
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Prosessbeskrivelse

Nedenfor gis en grovskisse til en prosess hvor milepælene i prosessene er forsøkt beskrevet 
og plassert i forhold til hverandre. Når systemet er implementert vil i hovedsak de samme 
prosessene gjenta seg senere år, men fokus vil da være mere revisjon av tidligere mål og 
planer. 

Tid Aktivitet Deltakere
Febr Vedtak strateginotat Formannskapet

Få på plass prosjektleder økonomiplan Strategigruppa og 
ledermøtet

Utarbeidelse av rammeverk målskjema Strategigruppa
Gjennomføring av temadag helse, der målsettingen 
er å få etablert mål og resultatkrav innenfor helse 
og omsorg

Kommunestyret, 
administrasjon og ledere 

Regnskap avsluttes, resultater samles, årsrapport 
skrives.

Enhetsledere, økonomisjef 
og rådmann

Samling for lokale prosjektledere ROBEK – nettverket
Mars Arbeidsdag der lederne samles og beskriver målene 

innenfor hver enkelt sektor. 
Enhetsledere og rådmann

Enhetsledere forankrer mål og resultat i sine 
enheter. Eventuelle korrigeringer

Enhetsledere

April Overordnede mål fastsettes av politikerne Politikere med 
prosessledelse

Mai Overordnede mål, mål og resultat fastsettes og 
settes sammen til en helhet

Strategigruppa

Utarbeidelse av årshjul og plan for 
brukerundersøkelser

Strategigruppa

Samling ROBEK-nettverk Prosjektleder og 
strategigruppa

Forslag til mål presenteres i kommunestyret Kommunestyret og 
enhetsledere 
tjenestelederne

Aug Beskrivelse av økonomiske rammer til 
enhetsledere. 

Rådmannen 

Start av konkret planlegging for drift og investering 
neste år.

Enhetsledere med sine 
nærmeste

Sept Budsjettdialog med enhetene Enhetsledere, økonomisjef 
og rådmann

Utarbeidelse av lederavtaler Rådmann
Okt En presentasjon av hovedbildet av økonomisk 

situasjon, investeringsforslag og konsekvenser av 
dette.

Formannskap, rådmann og 
økonomisjef

Alle innspill samordnes og vektes i rådmannens 
forslag til budsjett og økonomiplan

Rådmannen

Nov Behandling i utvalg og formannskap Utvalg og formannskap
Des Formannskapet innstiller og kommunestyret vedtar 

økonomiplan og budsjett for neste år.
Formannskap
Kommunestyret
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1114-4

Arkiv:                

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 08.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Nordreisa arbeidsmiljøutvalg
Nordreisa Levekårsutvalg

Forvaltningsrevisjonsrapport - arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og 
omsorgssektoren

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Kopi av innstilling til vedtak
2 Forvaltningsrevisjon, rapport Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og 

bemanning i pleie- og omsorgssektoren, Nordreisa kommune

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret viser til oppsummering og mulige tiltak i rapporten Ansattes 

oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie- og omsorgssektoren, Nordreisa 
kommune. 

2. Kommunestyre ber rådmannen gi sin skriftlige vurdering av mulige tiltak som er liste i 
rapporten som følger:

 Kommunen kan vurdere å innføre nye rutiner for medarbeidersamtale ved 
enhetene. 

 Kommunen kan vurdere om det er tilfredsstillende i hht til de mål den har satt 
som IA-bedrift at ca halvparten av de sykemeldte ikke følges opp med samtale i 
sykemeldingsperioden. 

 Kommunen kan vurdere om å gi mer informasjon og fokus på kommunens tilbud 
med hensyn til fysisk aktivitet, samt jevnlig sette fokus på og informasjon til de 
ansatte om sammenheng mellom fysisk aktivitet og belastningsskader, kan bidra 
til økt bruk / bevissthet. 

 Kommunen kan vurdere en overordnet gjennomgang av utstyrstyper ved 
enhetene.

 Kommunen kan vurdere tiltak for:
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- Bruk av avviksskjema
- Opplæring i bruk av avviksskjema

3.  Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme oppsummeringene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 
28.2.2011. 

Saksopplysninger
Kontrollutvalget vedtok i møte den 26. mai 2009, under behandling av sak 13/09, å bestille et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende pleie og omsorgssektoren. Bestillingen ble oversendt 
KomRev NORD 11.6.2009, og overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet ble 
behandlet av kontrollutvalget i møtet 21.9.2010 (sak 21/09).

Kontrollutvalgets formål med igangsetting av prosjektet var å kartlegge arbeidsmiljøet og 
årsaker til sykefraværet blant de ansatte i pleie og omsorgssektoren, innenfor hjemmetjenesten, 
boligtjenesten og institusjonstjenesten (sykehjemmene).

Rapporten foreligger nå fra revisor, jf. vedlegg.

Revisjonen har i rapporten lagt vekt på ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø, ressursbruk og 
bemanning i sektoren. Undersøkelsen har vært gjennomført som spørreundersøkelse via 
Questback og noen telefonintervju.

Temaene i prosjektet som søkes besvart er som følger:
 hvordan de ansatte opplever sin arbeidshverdag
 hvorvidt de opplever eget arbeid som tilfredsstillende
 i hvilken grad de opplever arbeidspress
 hvordan de opplever bemanningssituasjonen – og evt. hvilke vakter de mener det er behov

for økt bemanning.
 hvorvidt de ansatte mener disse forholdene har konsekvenser for brukere/beboere/pasienter 

og evt. hvilken type konsekvenser
 sammenheng mellom eventuell sykemelding og ulike arbeidsrelaterte forhold
 motivasjon
 opplevelse av medvirkning
 om de ansatte har blitt tilbudt og hatt medarbeidersamtale – evt. om det er uformell kontakt 

med leder
 muligheter for kompetanseheving
 om tilgjengelighet av ulike typer hjelpemidler og evt. opplevde mangler
 skader og sikkerhet
 bruk og opplæring i avviksskjema på medisiner, ansatte, og brukere.

Revisjonens oppsummering og mulige tiltak på bakgrunn av funn og vurderinger i prosjektet 
framgår i rapportens kapittel 5 – og er som følger:

Når det gjelder det sosiale miljøet, har alle respondentene svart at de har et godt forhold til de 
fleste av eller alle sine kollegaer. De fleste av de ansatte oppga videre at de hadde deltatt på noe 
sosialt på arbeidsplassen det siste året. Det var videre fem ansatte som mente at mobbing på 
arbeidsplassen har vært/er et problem, og nesten halvparten hadde registrert eller var usikre på 
om de hadde registrert mobbing på arbeidsplassen siste to årene.
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Dette er signaler som går i litt ulike retninger, men som likevel indikerer et forbedringspotensial 
på området. Både Høgegga og sykehjemmet har satt i gang tiltak i regi av arbeidsslivssenteret, 
samt ekstern rådgiver ved Høgegga, men forventer at det tar tid før man får resultater av dette 
arbeidet.

Videre kom det frem i intervjuene at det ikke var gjennomført reelle medarbeidersamtaler med 
de fleste ansatte siste år. Kommunen kan her vurdere å innføre nye rutiner for 
medarbeidersamtale ved enhetene.

De fleste ansatte oppgir at arbeidspresset periodevis er svært høyt, og en del opplever at det 
ikke er nok bemanning generelt. I tillegg opplever de aller fleste at det ikke er nok bemanning 
når det er fravær. Svært få mener det er nok bemanning på alle skift. Ved enkelte enheter er det 
en relativt lav andel av de ansatte som opplever at de får tid til å gjøre sitt arbeid på en 
tilfredsstillende måte. Svært få mener dette går ut over brukernes/beboernes primærbehov, men 
over en tredjedel av de ansatte mener det går ut over praktiske arbeidsoppgaver (f.eks renhold 
og rydding), og godt over halvparten av de ansatte opplever at disse forholdene går ut over 
brukernes/beboernes livskvalitet. De fleste ansatte peker på behov for flere ressurser, da særlig 
på dagvakt hverdager og dagvakt helg.

Mange ansatte mener de ikke har fått tilbud om kompetanseheving de siste to årene, men dette 
kan skyldes en misforståelse hos flere ansatte mht. spørsmålet som ble besvart.

Undersøkelsen viser også at nærmere halvparten av respondentene ikke blir fulgt opp med 
samtale i sykemeldingsperioden. Dette gjelder i hovedsak kortidssykemeldte. Kommunen kan 
vurdere om dette er tilfredsstillende i hht. til de mål den har satt som IA-bedrift.

Det ser ut til at mange av de ansatte ikke er klar over kommunens tilbud med hensyn til fysisk
aktivitet. Kommunen kan vurdere om økt informasjon og fokus på dette, samt jevnlig fokus på og 
informasjon til de ansatte om sammenheng mellom fysisk aktivitet og belastningsskader, kan 
bidra til økt bruk/bevissthet.

Når det gjelder tilgangen på hjelpemidler, er det sikkerhetsutstyr og teknisk utstyr ved en sone, 
samt teknisk utstyr og teknisk/personlig utstyr for bruker ved en annen sone som har fått score 
under 3. Dette kan betraktes som at de ansatte oppfatter tilgangen som like under 
tilfredsstillende, og kommunen kan eventuelt vurdere en overordnet gjennomgang av denne 
typen utstyr ved enhetene.

Litt over halvparten av de ansatte mener det er noe fare for å bli skadet på jobb, mens få mener 
det er stor fare for å bli skadet på jobb. De ansatte har pekt på områder som kan forbedre dette. 
Kommunen kan gjennomgå disse systematisk og vurdere igangsettelse av evt. tiltak ved hver 
enkelt enhet.

Ut fra funn i undersøkelsen, kan det antas at underrapportering på avviksskjema ligger på 
minimum 35 % når det gjelder medisinhandtering, 42 % når det gjelder brukere, og 48 % når 
det gjelder ansatte6. Nærmere halvparten av respondentene oppgir at de ikke har fått 
tilstrekkelig opplæring i bruk av avviksskjema.

Dette kan gi en indikasjon på at lovverket ikke tilstrekkelig følges, og kommunen kan vurdere 
tiltak for:
- bruk av avviksskjema
- opplæring i bruk av avviksskjema.
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I innstilling til vedtak er det tatt utgangspunkt i rapportens mulige tiltak, som listet opp ovenfor.

I henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 12 skal utvalget påse at kommunestyrets vedtak i 
tilknytning til behandling av rapporten følges opp. Kontrollutvalget skal igjen rapportere dette til 
kommunestyret. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får tilbakemelding fra administrasjonen 
– med en fastsatt tidsfrist – om hvilke tiltak denne har iverksatt. Kontrollutvalget ber 
kommunestyret endre fristen i pkt 3. 

Vurdering
Arbeidsmiljøundersøkelsen innen pleie- og omsorg er utført i enhetene hjemmetjenester, 
institusjonstjenester og omsorgsboliger. Nordreisa kommune har, på enhetsledernivå og på 
soneledernivå diskutert og gjennomgått rapporten og har følgende tilbakemeldingene til 
Nordreisa Kontrollutvalg:  

Kommunen kan vurdere å innføre nye rutiner for medarbeidersamtaler ved enhetene.
 Nordreisa kommune har i lang tid hatt årlige medarbeidersamtaler, men ikke alle enheter 

har prioritert dette. Dette har vært drøftet og nærmeste leder skal prioritere årlige 
medarbeidersamtaler med sine ansatte.

Kommunen kan vurdere om det er tilfredsstillende i hht. Til de mål den har satt som IA-bedrift 
at ca halvparten av de sykemeldte ikke følges opp i samtale i sykemeldingsperioden.
 Nordreisa kommune har rutiner og retningslinjer vedrørende oppfølging av sykemeldte. 

Ut fra rapporten side 15 kan det se ut som alle som hadde langtidsfravær ble fulgt opp, 
men de som hadde kortidsfravær ikke ble fulgt opp i like stor grad. Enhetene er enig om 
å fokusere på oppfølging av korttidsfravær, dette skal gjøres av nærmeste leder.

 For å redusere sykefravær i hele organisasjonen skal det søkes om prosjektmidler til 
”Ibedrift” et prosjekt med formål å redusere sykefravær gjennom raskere behandling og 
mindre legehenvisninger.  

Kommunen kan vurdere å gi mer informasjon og fokus på kommunens tilbud med hensyn til 
fysisk aktivitet, samt jevnlig sette fokus på og informasjon til de ansatte om sammenheng mellom 
fysisk aktivitet og belastningsskader, kan bidra til økt bruk/bevissthet.
 Nordreisa kommune har i flere år hatt trim på kontrakt, som er en ordning hvor den 

ansatte kan ta ut 1 time ukentlig av arbeidstiden til trening/trim hvis de også bruker 1 
time av fritiden til det samme. Det er også tilbud om svømming og diverse 
ballaktiviteter. Dette er tilbud som den ansatte ikke trenger å betale for. Enhetene skal gi 
bedre informasjon om disse aktivitetene og gjennom den interne opplæringen som 
foregår i enhetene også sette fokus på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og 
belastningsskader.

Kommunen kan vurdere en overordnet gjennomgang av utstyrstyper ved enhetene.
 Enhetene er enig om at det skal gjennomføres en kartlegging av behov for 

hjelpemidler/sikkerhetsutstyr. Virksomhetsledere og enhetsledere er ansvarlig for dette.

Kommunen kan vurdere tiltak for bruk av avviksskjema og opplæring i bruk av avviksskjema.
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 Nordreisa kommune har avviksskjema gjennom HMS prosedyrene og alle enheter har 
også avviksskjemaer som angår de ulike faglige tjenester som gis. Det vil bli en 
gjennomgang av disse skjemaene av kvalitetsgrupper, for å se om de kan gjøres bedre.

 Det ble gjennomført en kartlegging av behov for opplæring i bruk av avviksskjema ved 
alle enhetene senhøstes 2010, hvor alle ansatte måtte krysse for om de hadde behov for 
opplæring eller ikke hadde behov. I løpet av våren 2011 vil det bli gitt opplæring til alle 
ansatte som har behov for opplæring i bruk av avviksskjemaer.

Tilbakemelding sendes Nordreisa kontrollutvalg etter kommunestyremøtet. 
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K-SEkretarKifet

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedta k:

• Kommunen kan vurdere tiltak for
- bruk av avviksskjema

-

opplcering i bruk av avviksskjema

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Nordreisa 28/2010 3.12.2010 Odd Kr. Solberg

kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT  —  ANSATTES OPPFATNINGER AV
ARBEIDSMILJØ OG BEMANNING I PLEIE- OGOMSORGSSEKTOREN,
NORDREISA KOMMUNE

1. Kommunestyret viser til oppsummering og mulige tiltak i rapporten Ansattes
oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie og omsorgssektoren, Nordreisa
kommune.

2. Kommunestyret ber rådmannen gi sin skriftlige vurdering av mulige tiltak som er listet
i rapporten som følger:

• Kommunen kan vurdere å innføre nye rutiner for medarbeidersamtale ved
enhetene.

• Kommunen kan vurdere om det er tilfredsstillende i hht. til de mål den har satt
som IA-bedrift at ca halvparten av de sykemeldte ikke følges opp med samtale i
sykemeldingsperioden

• Kommunen kan vurdere om å gi mer informasjon og fokus på kommunens
tilbud med hensyn til ftsisk aktivitet, samt jevnlig sette fokus på og informasjon
til de ansatte om sammenheng mellom ftsisk aktivitet og belastningsskader,
kan bidra til økt bruk/bevissthet.

• Kommunen kant vurdere en overordnet gjennomgang av utstyrstyper ved
enhetene.

Side 246



Saken gjelder:

B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssakene 13/09, 21/09, 27/09 og 10/10

Saksutredning:

Kontrollutvalgets formål med igangsetting av prosjektet var å kartlegge arbeidsmiljøet og
årsaker til sykefraværet blant de ansatte i pleie og omsorgssektoren, innenfor
hjemmetjenesten, boligtjenesten og institusjonstjenesten (sykehjemmene).

Rapporten foreligger nå fra revisor, jf. vedlegg.

Temaene i prosj ektet som søkes besvart er som følger:

2

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om
hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er
gjort, for å imøtekomme oppsummeringen i rapporten. Frist for tilbakemelding
fastsettes til 28.2.2011.

Rapportering fra KomRev NORD etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt  Ansattes
oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie og omsorgssektoren, Nordreisa kommune.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport fra KomRev Nord datert
26.11.2010 — Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og
bemanning i pleie og omsorgssektoren, Nordreisa
kommune.

Kontrollutvalget vedtok i møte den 26. mai 2009, under behandling av sak 13/09, å bestille et
forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende pleie og omsorgssektoren. Bestillingen ble oversendt
KomRev NORD 11.6.2009, og overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet
ble behandlet av kontrollutvalget i møtet 21.9.2010 (sak 21/09).

Revisjonen har i rapporten lagt vekt på ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø, ressursbruk og
bemanning i sektoren. Undersøkelsen har vært gjennomført som spørreundersøkelse via
Questback og noen telefonintervju.

hvordan de ansatte opplever sin arbeidshverdag,
-  hvorvidt de opplever eget arbeid som tilfredsstillende,
-  i hvilken grad de opplever arbeidspress,

hvordan de opplever bemanningssituasjonen — og evt. hvilke vakter de mener det er behov
for økt bemanning.
hvorvidt de ansatte mener disse forholdene har konsekvenser for
brukere/beboere/pasienter, og evt. hvilken type konsekvenser
sammenheng mellom eventuell sykemelding og ulike arbeidsrelaterte forhold
motivasjon,
opplevelse av medvirkning
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-  om de ansatte har blitt tilbudt og hatt medarbeidersamtale  — evt. om det er uformell
kontakt med leder

-  muligheter for kompetanseheving,
- om tilgjengelighet av ulike typer hjelpemidler og evt. opplevde mangler,
-  skader og sikkerhet,
- bruk og opplæring i avviksskjema på medisiner, ansatte, og brukere.

3

Revisjonens oppsummering og mulige tiltak på bakgrunn av funn og vurderinger i prosjektet
framgår i rapportens kapittel 5 — og er som følger:

Når det gjelder det sosiale miljøet, har alle respondentene svart at de har et godt forhold til
de fleste av eller alle sine kollegaer. De fleste av de ansatte oppga videre at de hadde deltatt
på noe sosialt på arbeidsplassen det siste året. Det var videre fem ansatte som mente at
mobbing på arbeidsplassen har vært/er et problem, og nesten halvparten hadde registrert
eller var usikre på om de hadde registrert mobbing på arbeidsplassen siste to årene.

Dette er signaler som går i litt ulike retninger, men som likevel indikerer et
forbedringspotensial på området. Både Høgegga og sykehjemmet har satt i gang tiltak i regi
av areidslivssenteret, samt ekstern rådgiver ved Høgegga, men forventer at det tar tid før man
får resultater av dette arbeidet.

Videre kom det frem i intervjuene at det ikke var gjennomført reelle medarbeidersamtaler med
de fleste ansatte siste år. Kommunen kan her vurdere å innfore nye rutiner for
medarbeidersamtale ved enhetene.

De fleste ansatte oppgir at arbeidspresset periodevis er svært høyt, og en del opplever at det
ikke er nok bemanning generelt. I tillegg opplever de aller fleste at det ikke er nok bemanning
når det er fravær. Svært få mener det er nok bemanning på alle skzft. Ved enkelte enheter er
det en relativt lav andel av de ansatte som opplever at de får tid til å gjøre sitt arbeid på en
tilfredsstillende måte. Svært få mener dette går ut over brukernes/beboernes primærbehov,
men over en tredjedel av de ansatte mener det går ut over praktiske arbeidsoppgaver (feks
renhold og rydding), og godt over halvparten av de ansatte opplever at disse forholdene går
ut over brukernes/beboernes livskvalitet. De fleste ansatte peker på behov for flere ressurser,
da særlig på dagvakt hverdager og dagvakt helg.

Mange ansatte mener de ikke har fått tilbud om kompetanseheving de siste to årene, men dette
kan skyldes en misforståelse hos flere ansatte mht. spørsmålet som ble besvart.

Undersøkelsen viser også at nærmere halvparten av respondentene ikke blir fulgt opp med
samtale i sykemeldingsperioden. Dette gjelder i hovedsak kortidssykemeldte. Kommunen kan
vurdere om dette er tilfredsstillende i hht. til de mål den har satt som IA-bedrift.

Det ser ut til at mange av de ansatte ikke er klar over kommunens tilbud med hensyn til ftsisk
aktivitet. Kommunen kan vurdere om økt informasjon og fokus på dette, samt jevnlig fokus
på og informasjon til de ansatte om sammenheng mellom ftsisk aktivitet og
belastningsskader, kan bidra til økt bruk/bevissthet.

Når det gjelder tilgangen på hjelpemidler, er det sikkerhetsutstyr og teknisk utstyr ved en
sone, samt teknisk utstyr og teknisk/personlig utstyr for bruker ved en annen sone som har fått
score under 3. Dette kan betraktes som at de ansatte oppfatter tilgangen som like under
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tilfredsstillende, og kommunen kan eventuelt vurdere en overordnet gjennomgang av denne
typen utstyr ved enhetene.

Litt over halvparten av de ansatte mener det er noe fare for å bli skadet på jobb, mens få
mener det er stor fare for å bli skadet på jobb. De ansatte har pekt på områder som kan
forbedre dette. Kommunen kan gjennomgå disse systematisk og vurdere igangsettelse av evt.
tiltak ved hver enkelt enhet.

Ut fra funn i undersøkelsen, kan det antas at underrapportering på avviksskjema ligger på
minimum 35 % når det gjelder medisinhandtering, 42 % når det gjelder brukere, og 48 % når
det gjelder ansatte6. Nærmere halvparten av respondentene oppgir at de ikke har fått
tilstrekkelig opplæring i bruk av avviksskjema.

Dette kan gi en indikasjon på at lovverket ikke tilstrekkelig følges, og kommunen kan vurdere
tiltak for:
- bruk av avviksskjema
- opphering i bruk av avviksskjema.

I innstilling til vedtak er det tatt utgangspunkt i rapportens mulige tiltak, som listet opp
ovenfor.

I henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 12 skal utvalget påse at kommunestyrets vedtak i
tilknytning til behandling av rapporten følges opp. Kontrollutvalget skal igjen rapportere dette
til kommunestyret. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får tilbakemelding fra
administrasjonen — med en fastsatt tidsfrist — om hvilke tiltak denne har iverksatt.

Olderdalen, den 3 . november 2010

Odd Kr. olberg
rådgi- r

4
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Vi skaper
trygghet

Nordreisa kommune

Ansattes oppfatninger av
arbeidsmiljø og bemanning i pleie-

omsorgssektoren, Nordreisa
kommune

Rapport 2010
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Forord

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljøet
innen pleie og omsorg i Nordreisa kommune.

Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens § 77 nr 4 og § 78 nr 2,
samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 7. Forvaltningsrevisjon er ifig. nevnte
regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Prosjektet ble startet i mai 2010 og er hovedsakelig basert på spørreundersøkelse blant de ansatte i
pleie og omsorg i Nordreisa kommune. Dataansvarlig, kontaktperson og andre i kommunen har vært
svært behjelpelig med gjennomføring av prosjektet, og revisjonen vil takke for godt samarbeid.

Sammendrag:
Av rovisjonens undersøkelse går det frem at de ansatte i pleie- og omsorgstjenestene opplever å ha et godt sestalt
miljø, samt at både de selv og kolleger er høyt motiverte. Det er likevel enkelte som mener at mobbing på
arbeidsplassen har værtier et problem. Nesten halvparten av de ansatte som svarte på undersøkelsen,'mener de
har registrert mobbing på arbeidsplassen siste to år eller er usikre på om de har registrert dette.

Videre er det få av respondentene som har deltatt på medarbeidersamtale siste år. Selv om flere ikke føler behov for
slik samtale pga'uformell kontakt med leder, er det fortsatt i overkant av halvparten som mener de ikke har hatt

' medarbeidersamtalå:eller tilsvarende uformell kontakt med nærmeste leder.

De fleste ansatte oppgir at arbeidspresset • periodevis er svært høyt, og en tredjedel opplever at det ikke er nok
bemanning generelt. I tillegg opplever de aller fleste at det ikke er nok bemanning når det er fra'vær. Ved enkelte
"enheter er det en svært lav andel av de ansatte som svarer at de alltid får tid tilå gjøre sitt arbeid på en
tilfredsstillende måte.

Svært få mener arbeidspress/manglende bemanning går ut over brukernes/beboernes pnmærbehov, men en av tre
mener at det går ut'over praktiske arbeidsoppgaver og ve/halvparten av de ansatte opplever at disse forholdene
går>ut over grukerneS/beboernes livskvalitet. De fleste ansatte mener det er behov for flere ressurser da særlig på
dagvakt hverdager og dagvakt helg.

Når det gjelder årsaker til sykernelding, er det ca en tredjedelav de sykemeldte som mener at arbeidsrelaterte
forhold er helt eller delvis årsak til sykemeldingen.

Det ser videre ut til at mange. ikke er klar over kommunens tilbud til sine ansatte når det gjelder fysisk aktivitet.

På to av sonene opplever de ansatte at sikkerhetsutstyr, teknisk utstyr og brukerutstyr er lite tilfredsstillende.

Litt over halvparten av de ansatte mener det er noe fare for å bli skadet påjobb, mens et fåtall mener det er stor fare
for å bli skadet på jobb. De ansatte har selv påpekt områder som kan forbedre dette.

'  .•  —
Avviksskjema benyttes langt fra fullt ut ved skader/uhell eller uønskede'Situasjoner blant ansatte, brukere eller ved
medisinhandtering. Funn.i undersøkelsen tyder på at det er stor grad av underrapportering på avviksskjema (ca 35
% når det gjelder medisinhandtering, 42 % når det gjelder brukere, og 48 % når det gjelder ansatte). Nærmere
halvparten av respondentene oppgir at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i bruk av avviksskjeina.

Tromsø, 26.11.10

Lars-Andrè Hanssen Susanne Ramstad
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor

Side 251



KomRev NORD IKS Ansattes o levelse av arbeidsmiFø

Side: 4

Side 252



Innholdsfortegnelse

1 INNLEDNING 2

2 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER 4

3 METODE OG DATAMATERIALE 5

4 SPØRREUNDERSØKELSE 6
4.1 Demografiske data 6
4.2 Sosialt miljø 7
4.3 Medvirkning og samarbeid 8
4.4 Arbeidspress, bemanning og opplevelse av egen arbeidssituasjon  10
4.5 Muligheter til kompetanseheving  13
4.6 Sykefravær, årsaker til sykefravær og oppfølging fra arbeidsgiver. 14
4.7 Fysisk aktivitet 15
4.8 Hjelpemidler 16
4.9 Skader i forbindelse med jobb 17
4.10 Bruk av avviksskjema 18

5 OPPSUMMERING OG MULIGE TILTAK 21

6 HØRING 22

7 DOKUMENTASJONSLISTE 22

Side 253



KomRev NORD IKS Ansattes o levelse av arbeidsmil'ø

1 INNLEDNING

Kontrollutvalget i Nordreisa har bestilt en kartlegging av arbeidsmiljøet innenfor pleie- og
omsorgstjenesten i Nordreisa kommune. Kartleggingen skulle avdekke årsaker til sykefravær blant
ansatte, rutiner for avviksregistrering, samt de ansatts vurdering av det psykososiale og fysiske
arbeidsmiljøet innen tjenesten. Kartleggingen skulle også i hht. bestillingen berøre ulike faktorer
knyttet til bemanning, kompetanse, sykefravær m.v. Pleie- og omsorgstjenesten i Nordreisa kommune
er en samlet tjeneste, delt opp i institusjonsomsorg og hjemmetjenester.

Målsetting for institusjonsomsorgen i hht. kommunens hjemmeside er  "å gjøre den daglige tilværelsen
så meningsfull, trygg og forutsigbar som mulig for den enkelte".  Målsetningen for hjemmetjenestene er
i hht. kommunens hjemmeside å  "yte tjenester som gjør at eldre og funksjonshemmede kan bo lengst
mulig i sine hjem."

Helse og omsorgstjenesten er organisert slik;

Helsetjenester

Allmehnlege-tjenesten,:
Habilitering og
.rhabilitering

Sykestue
FådeStue

Distriktsmesisinsk
senter

Sykehjern

Sone 1:
Sonjatun:Sykehjem

Sone 2
Spnjatun

omSb•bgssentOr
Sone 3::

Sonjatun bo- og kultur,

Omsorgstjenester

Sone 1:
Høgegga Avlastning

Dagtilbud

Sone 2
G leng omsorgsbolig

barn Dagtilbud

Radmann

Hjemmetjenester NAV sosial Familiesenteret

Sone 1. Sosialtjenester Rustjenesten
Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp
Omsorgsboliger eldre

Sone 2:
Hjemmesykepleie

Hjemmehjelp
Omsorgsboliger eldre

Sone 3:
Psykiatri

Helsesøster-tienesten

KomRev Nord sin undersøkelse omfatter tre av de ovenstående enhetene; 1) sykehjem, 2)
omsorgstjenester og 3) hjemmetjenester. Hver av disse har i utgangspunktet en enhetsleder, mens de
underliggende avdelingene/sonene styres av soneleder. Ved enheten for omsorgstjenester er det
imidlertid en prøveordning for inneværende år, der virksomhetsledere på hver av "sonene" erstatter
soneledere og enhetsleder for enheten.

Sonjatun sykehjem, Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun bo- og kultursenter, samt kjøkken er
omfattet av enheten sykehjem. Høgegga omsorgsboliger og Guleng avlastning er organisert under
enheten omsorgstjenester. Dagtilbud er fordelt på begge disse sonene Hjemmetjenesten omfatter i
praksis 2 soner i undersøkelsen; hjemmehjelp og hjemmesykepleien. Psykiatri er en egen sone som
ikke er med i undersøkelsen.

Enhetslederne er administrative stillinger, mens sonelederne i utgangspunktet skal ha 50 %
administrasjon og 50 % i pleien med arbeid to helger på seks uker. Det er fire personer som er ansatt
i stab med lønn, personal og sekretæroppgaver for å avhjelpe enhetsledere, soneledere og
virksomhetsledere. Blant annet pga sykefravær og permisjoner har man også omrokkert på
oppgavene mellom enkelte hjelpepleiere, soneledere og enhetsledere.
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For undersøkelsen har vi delt inn i følgende seks avdelinger/soner:

1. Høgegga omsorgsboliger gir tjenester til voksne og eldre personer med psykisk utviklingshemming.
Det er 45 ansatte fordelt på 26,7 årsverk i tredelt turnus. Det er bare èn avdeling, men det gis hjelp i
flere hus. Det er tolv brukere som mottar hjelp. I 2009 fikk man økt stillingene med 4,5 årsverk på
grunn av endret behov hos brukerne. Virksomheten er inne i et prosjekt som varer ut året, hvor
soneleder og enhetsleder er erstattet av en virksomhetsleder som arbeider 25 % i pleien og 75 %
administrativt. Det vurderes her å utprøve alternative arbeidstidsordninger 3:3-turnus1.

2. Guleng Avlastningsenhet består av et bofellesskap og en avdeling med avlastning og dagtilbud til
familier med hjemmeboende funksjonshemmede barn og unge. Boenheten har unge funksjons-
hemmede. Det er 42 ansatte som utgjør 22,62 årsverk. Det har nylig vært økning med 0,57 årsverk på
Guleng, men alle stillingene er ikke besatt. Det er fem brukere som bor der fast og fem barn/unge som
får avlastning. Virksomheten er inne i samme type prosjekt som Høgegga, der soneleder og
enhetsleder er erstattet med virksomhetsleder som arbeider 25 i pleien og 75 % administrativt.

3. Sonjatun Omsorgssenter er spesielt tilrettelagt for aldersdemente. Det er to avdelinger, med åtte
brukere på hver avdeling. Ett rom brukes til avlastning/korttidsopphold. Omsorgssentret er spesialisert
for demente og fungerer også som kompetansebase for kommunehelsetjenesten på fagområdet
demens. Det er 28 ansatte fordelt på 17,8 årsverk. Avdelingen har ønsketurnus2. Alle stillingene er
ikke besatt.

4. Sonjatun Bo- og kultursenter er et sykehjem med to avdelinger. Det er 18 beboere fordelt på hver
av disse avdelingene. En avdeling er en demensavdeling mens den andre er en slagenhet. Et av
rommene brukes til korttid/avlastning, men på grunn av for liten kapasitet har dette rommet nesten
hele 2010 blitt brukt til langtidsplass. Det er 31 ansatte fordelt på 19,9 årsverk. Alle stillingene er heller
ikke her besatt.

5. Sonjatun Sykehjem har langtidsopphold, korttidsopphold og dagplasser. Sykehjemmet består av to
avdelinger med 26 brukere. Her er tre dobbeltrom, mens resten er enerom. Ett rom brukes til
korttid/avlastning. Sykehjemmet er ikke forbeholdt brukere med spesielle diagnoser, men de som bor
her, er de mest pleietrengende. Det er 42 ansatte med mange små stillinger, som utgjør 22,5 årsverk.
Sykehjemmet har alarmsentralen for trygghetslarm for hjemmetjenesten og legevaktsentralen. Det
vurderes å utprøve alternative arbeidstidsordninger, 3:3-turnus. Alle stillingene er ikke besatt.

6. Hjemmesykepleien/hjemmetjenesten består av to soner utenom psykiatrien. Det er to soneledere
som arbeider 50 % i pleien og 50 % administrativt. Det er totalt 24 ansatte fordelt på 20,6 årsverk. Her
gis hjelp til hjemmeboende. Det er stor variasjon i hjelpen. Noen brukere får hjelp hele året, mens
andre bare får hjelp en kortere periode. Tjenesten skiller seg fra de andre med at det ikke er et
bestemt antall som får hjelp. I 2009 var det 155 brukere som fikk hjemmesykepleie, 82 brukere som
hadde trygghetsalarm og 80 brukere som fikk matombringing. Det har ikke vært noen endring i antall
årsverk her på fiere år.

Kommunens re istrerte fravær (le emeldt o e enmeldt) ved disse enhetene, var i 2009:

3-3 turnus innebærer at man jobber tre dager og har tre dager fri. Arbeidstiden blir forlenget pr. dag og de ansatte får flere
arbeidshelger.
2 Dette innebærer i korthet at den enkelte arbeidstaker kan komme med ønske om sin egen turnus for eksempel for en 6-ukers
periode (eller lengre perioder etter avtale). Etter drøfting med de andre medarbeiderne vil de komme fram til endelig godkjent turnus
for perioden.
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2 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER

Fokus for denne undersøkelsen er de ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø, ressursbruk og
bemanning i pleie- og omsorgstjenesten.

Vi har lagt vekt på at kontrollutvalget og kommunen skal få svar på hvordan de ansatte selv opplever
de fysiske og psykososiale forholdene på arbeidsplassen. Spørsmålene i undersøkelsen er ment å gi
indikasjoner på årsakssammenhenger og forbedringsområder, og slik gi mulighet for læring og
utvikling av etaten. Et bredt utvalg arbeidsrelevante temaområder er gjennomgått. De mest sentrale er
følgende;

-

hvordan de ansatte opplever sin arbeidshverdag,

-

hvorvidt de opplever eget arbeid som tilfredsstillende,

-

i hvilken grad de opplever arbeidspress,

-

hvordan de opplever bemanningssituasjonen — og evt. hvilke vakter de mener det er behov for
økt bemanning.

-

hvorvidt de ansatte mener disse forholdene har konsekvenser for brukere/beboere/pasienter,
og evt. hvilken type konsekvenser

-

sammenheng mellom eventuell sykemelding og ulike arbeidsrelaterte forhold
motivasjon,
opplevelse av medvirkning

-

om de ansatte har blitt tilbudt og hatt medarbeidersamtale — evt. om det er uformell kontakt
med leder

-

muligheter for kompetanseheving,
om tilgjengelighet av ulike typer hjelpemidler og evt. opplevde mangler,
skader og sikkerhet,

-

bruk og opplæring i avviksskjema på medisiner, ansatte, og brukere.

Vanligvis innebærer en forvaltningsrevisjon at praksis vurderes opp i mot gjeldende regelverk på
området (revisjonskriterier), og at det gjøres en faglig vurdering på hvorvidt regelverket følges eller
ikke.

Denne undersøkelsen er i all hovedsak en kartlegging, og skiller seg derfor noe fra vanlig
forvaltningsrevisjon. Mens hovedformålet i en vanlig forvaltningsrevisjon er å få svar på om
regelverket er oppfylt, er hovedformålet her å få svar på hvordan de ansatte opplever sin
arbeidssituasjon og andre arbeidsrelevante forhold.

Mye av regelverket innen arbeidsmiljø gjelder problemstillinger som er avhengig av høy grad av
subjektive vurderinger. Kun i få tilfeller er regelverket tilstrekkelig konkretisert til at en analyse av
hvorvidt regelverket er fulgt lar seg gjøre. Enkelte spørsmål som kan være viktig for arbeidsmiljø og
sykefravær er videre ikke dekket av regelverket.

Revisjonskriteriene vil i en slik kartleggingsundersøkelse således være  veiledende kriterier,  og ikke
utgangspunkt for analyse. I enkelte tilfeller er imidlertid spørsmålene i spørreundersøkelsen laget ut
fra at lovverket berører temaet.

Relevant regelverk på området som skal undersøkes omfattes hovedsakelig av arbeidsmiljøloven § 4
— vi har her tatt med de lover som gjelder tema for undersøkelsen:
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§ 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet

(I) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på
arbeidstakernes ftsiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i
samsvar med utviklingen i samfunnet.

(2) Ved planlegging og uorming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer.

(3) Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell
risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas.

§ 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling

(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De
skal gis nødvendig opplæring for å sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem.

(2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:

a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid

c) det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar

e) det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører
vedkommendes arbeidssituasjon.

§ 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljoet

(I) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

§ 4-4. Krav til det ftsiske arbeidsmiljøet

(1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra
hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

(2) Arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige ftsiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til
arbeidstakers disposisjon. Det skal legges til rette for variasjon i arbeidet og for å unngå tunge løft og ensformig gjentakelsesarbeid. Ved
oppstilling og bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr skal det sørges for at arbeidstaker ikke blir utsatt for uheldige belastninger ved vibrasjon,
ubekvem arbeidsstilling 0.1.

§ 5-1. Registrering av skader og sykdommer

(I) Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid Det samme gjelder sykdom som antas å ha
sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidspIassen.

3 METODE OG DATAMATERIALE

Det var til sammen 199 ansatte som hadde mulighet til å svare på undersøkelsen. Av disse svarte
139, det vil si en svarprosent på 69,9 %. Det må derfor tas høyde for at det er 60 ansatte som ikke har
svart på undersøkelsen. Svarprosenten er likevel høy nok til at undersøkelsen ut fra en faglig
vurdering kan gi et godt inntrykk av de ansattes oppfatninger om de tema det er blitt spurt om.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av et internettbasert program som heter Questback.
Det elektroniske skjemaet ble sendt til dataansvarlig som la disse ut på utvalgte datamaskiner som
var lett tilgjengelig for de ansatte.
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Ansatte fikk informasjon om undersøkelsen gjennom en informasjonsavis som kommer ut til alle
kommuneansatte, samt gjennom enhetslederne. Av de 199 som fikk mulighet til å svare, var det ti
ansatte som var under sykemelding. Disse fikk tilsendt spørreskjemaet via post og svarte manuelt.

Undersøkelsenble gjennomført i mai/juni — før ferieavviklingen startet.

Faktainformasjon om sykehjemmene har vært innsamlet gjennom telefon og e-postkommunikasjon
med enhetsleder for hjemmetjenesten. Videre har det vært gjennomført intervju pr. telefon med
enhetsledere og hovedtillitsvalgt fra sykepleierforbundet.

I undersøkelsen er det to typer spørsmål:
1. Den ansatte må velge ulike svaralternativer
2. Den ansatte skal verdisette sin mening på en skala fra 1 til 5 — der 1 betyr svært lite e.I (laveste
verdi) og 5 betyr svært mye (høyeste verdi).

Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de data som
er samlet inn. Revisor mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene,
ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. I tillegg er høy gyldighet sikret gjennom triangulering
av faktafunn fra spørreundersøkelse, dokumentanalyse og intervju/muntlig informasjon.

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at data er
pålitelige, er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. I spørreundersøkelsen kan feilkilder oppstå
f.eks dersom mange respondenter svarer feil fordi de misforstår spørsmålet eller av andre qrunner
svarer uriktig. Respondenter kan for eksempel svare mer positivt enn det som er riktig dersom
spørsmålet berører sensitive tema eller etablerte normer. Videre innebærer pålitelige data bevissthet
rundt "tolkningsfeller" i tolkningen av data, at det samles opplysninger fra flere kilder, at man forstår og
presenterer data på riktig måte ut fra det respondentene har ment, og sikrer at faktaopplysninger er
riktig. Dette er blant annet ivaretatt ved faglig kvalitetssikring, verifisering av faktaopplysninger, samt
ved bruk av flere kilder ved innsamling av data.

4 SPØRREUNDERSØKELSE

4.1 Demografiske data
Nærmere 90 % av respondentene er kvinner. Nær 68 % oppgir å ha vært ansatt i mer enn seks år, og
ca 45 % oppgir å ha vært ansatt i mer enn ti år. Dette tyder på en relativt stabil arbeidsstokk.

Over 70 % av de spurte har fast stilling, mens ca 15 % oppgir at de er ansatt i vikariat. Ca 13 % har
både fast og vikariatstilling. Av de 85 personer som ikke har full stillingsprosent, er det 60 % som
ønsker større stillingsprosent enn det de har i dag.

46 av respondentene er ansatt i hjemmesykepleie/hjemmehjelp, 26 på Høgegga, 22 ved Guleng
avlastningsenhet, 18 på Sonjatun omsorgssenter, 14 ved Sonjatun sykehjem og 12 på Sonjatun bo-
og kultursenter. Lnrespondent har ikke oppgitt hvor hun/han har størst stillingsprosent.

Undersøkelsen viste også at det er 14,5 % (20 ansatte) av de som har svart, som er sykepleiere, 35,5
% (49 ansatte) er hjelpepleiere, 4,3 % vernepleiere, 9,4 % (13 ansatte) omsorgsarbeidere, 23,2 % (32
ansatte) assistenter, to helsefagarbeidere, en ergoterapeut, to psykiatriske sykepleiere og fem
hjemmehjelpere, en aktivitør og en virksomhetsleder.
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4.2 Sosialt miljø

Ansattes o levelse av arbeidsmil'ø

Lovgivning.som gjelder psykososialt miljø (arbeidsmiljøloven  §  4):

(1)  Arbe ide t skal legges til retteslik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaiWas.

(2)  Arbeidet.skal sokes:ititformet slik at det gir mulighetibr kontakt ogkommunikasjon med
„andre..arbeidslakere_ i virksombeten.•

(3)  Arbeidstaker skal ikke utsettes fbr trakasSering eller annen utilborlig opptreden.

Det sosiale miljøet er en viktig indikator på trivsel på en arbeidsplass, og er en av flere faktorer som
kan henge sammen med sykefravær. Sosialt miljø blant de ansatte kan også påvirke trivselen til
beboere/brukere. For  å  få en oversikt over de ansattes opplevelse av det sosiale miljøet, har vi i
undersøkelsen spurt om opplevelse av miljø, opplevelse av eventuell mobbing, og motivasjon.

De aller fleste (vel 96 %) mener at det sosiale miljøet er viktig for egen trivsel, og alle respondentene
har svart at de har et positivt forhold til flere eller de fleste av sine kolleger. De fleste (64,5 %) har
også deltatt på sosiale sammenkomster, mens det er ca 14 % som mener de ikke har visst om sosiale
sammenkomster. Det er ca 22 % som ikke har deltatt på sosiale sammenkomster.

Motivasjonen til kolleger blir generelt beskrevet som god. Over to tredjedeler av respondentene (Litt
over 67 %), har gitt score 4 eller mer på spørsmål om kollegers motivasjon. De ansatte har og vurdert
egen motivasjon som høy. Scorene er relativt jevnt fordelt mellom enhetene på spørsmålene om
motivasjon.

Respondentene ble videre bedt om å svare på om de hadde registrert at de eller andre hadde vært
utsatt for mobbing fra ansatte siste to år. I spørreskjemaet er det opplyst om definisjonen på mobbing;
"Det er mobbing når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger".

Hvorvidt ansatte har opplevd mobbing de siste to årene

18 %

25 %

4 %

53 %

Aldri

o Usikker

o Enkelttilfeller

o Har vært/er et problem

53,2 % mener at de aldri har registrert mobbing på sin arbeidsplass de siste 2 årene. 25,2 % er usikre
eller vet ikke om de har registrert mobbing, mens 18 % mener at de har registrert enkelttilfeller av slik
adferd. Det er 3,6 % (5 personer) som mener at mobbing er eller har vært et problem på
arbeidsplassen. Tre av disse er ansatt ved Høgegga, mens to er ansatt ved Sonjatun sykehjem. Ved
Høgegga er det videre kun 19,2 % som har benyttet svaralternativet "nei, aldri" på spørsmålet om
mobbing, og på Sonjatun sykehjem var det kun 14,2 % som hadde benyttet dette svaralternativet.
Med andre ord er det hhv. over 80 % og 85 % ved Høgegga og sykehjemmet som enten mener de
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eller andre har vært utsatt for mobbing, har opplevd enkelttilfeller av mobbing, eller er usikre på om de
har registrert dette.

På de øvrige avdelingene er det en betydelig lavere andel (i snitt 33,7 %) som har benyttet noen av
disse tre svaralternativene. I snitt har 66,3 % svart at de aldri har registrert at de selv eller andre har
vært utsatt for mobbing de siste to år.

Dette indikerer at ansatte ved Sonjatun sykehjem og Høgegga opplever at de selv eller andre er mer
utsatt for hendelser som peker i retning av mobbing på arbeidsplassen enn ansatte ved de øvrige
avdelingene.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet uttrykker i intervju med revisjonen at mobbing har vært tatt
opp med ledelsen for to-tre år siden og at det like i etterkant foregikk samtaler med involverte som
følge av dette. Det har i følge hovedtillitsvalgt ikke vært andre tiltak.

Enhetsleder bekrefter funnene i spørreundersøkelsen — det har vært størst miljøproblemer på
Høgegga og Sonjatun. På Sonjatun sykehjem har det og vært mye utskifting i ledelsen de siste årene.
På Høgegga har enhetsleder gått inn og operert som soneleder pga problemene med arbeidsmiljøet.
Hun opplyser videre at begge enhetene har hatt høyt og noe uforklarlig fravær, og at de derfor har
hatt arbeidslivssenteret NAV inne for å jobbe med arbeidsmiljøet f.o.m våren 2010. Det har blant
annet vært laget miljøregler. I tillegg har ansatte på Sonjatun - som en oppfølging av NAV sitt arbeid,
hatt veiledningsgrupper med veiledning fra eksterne rådgivere. Avdelingene arbeider systematisk med
utarbeidelse og oppdatering av arbeidsrutiner og prosedyrebeskrivelser som et ledd i kvalitetsarbeidet
med å sikre en enhetlig tjeneste. Enhetslederne mener at det vil ta noe mer tid før en kultur med lik
forståelse og godt samarbeid er innarbeidet, og at det skjer endringer i de ansattes holdninger.

4.3 Medvirkning og samarbeid

Lovgivning som gjelder medvirkning og samarbeid (arbeidsmiljoloven  §  4.2):

Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal  "holdes løpende informert om systemer som nyttes ved
planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplænng for å sette seg inn i
systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem."

Gjennom spørsmålene om dette temaet i undersøkelsen får vi et inntrykk av hvordan de ansatte
opplever at de kommuniserer med sine overordnede, i hvilken grad de mener de blir tatt med på råd
om egen arbeidssituasjon og om hvilke områder de ansatte evt. mener kan forbedres. Ansattes
oppfatning av medvirkning og samarbeid kan være viktig både for trivsel, effektivitet og for pasienter.
Ledelsen eller kommunen bør vurdere om oppfatningene er i tråd med kommunens ønsker/mål for
virksomheten, og benytte dette for arbeid med evt. å samkjøre praksis med mål for virksomheten
og/eller krav i regelverket.

Råd om egen arbeidssituasjon
I undersøkelsen ble de ansatte spurt om de var fornøyd med hvor mye de ble tatt med på råd om
egen arbeidssituasjon.  Score 5 var svært fornøyd, mens score I var svært lite fornøyd.

Snittscore for alle enhetene er på 3,41, noe som indikerer at de ansatte stort sett er fornøyd med hvor
mye de ble tatt med på råd om egen arbeidssituasjon. Vel 80 % av respondentene gir en score på 3
eller 4. Sonjatun bo- og kultursenter har generelt noe lavere score enn de øvrige (snittscore: 3.1)
mens Høgegga her har høyere score enn de øvrige (snittscore: 4).

De som hadde svart 3 eller lavere fikk muligheten til å spesifisere hvor de mente de ansattes
medvirkning burde bli bedre. Kurs, langsiktig planlegging og strategi var de alternativer som ble mest
benyttet. Tildeling av arbeidsoppgaver i det daglige, utforming av egen stilling, medbestemmelse om
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fysiske forhold  og  ferieawikling  var også områder hvor de ansatte påpekte at de ønsket høyere grad
av innflytelse.

Medarbeidersamtale
I intervju med revisjonen opplyser hovedtillitsvalgt sykepleierforbundet at det har vært holdt samtaler
med en del ansatte, som ble kalt medarbeidersamtale. Dette var imidlertid egentlig ikke
medarbeidersamtale, men samtaler knyttet til kompetansekartlegging. Tillitsvalgte viser til at det ikke
har vært reelle medarbeidersamtaler blant ansatte innen pleie og omsorgssektoren på noen av
avdelingene, kun for enkelte av lederne. Tillitsvalgt har ikke tatt opp dette med ledelsen som egen
sak, men mangelen på medarbeidersamtaler har uformelt vært diskutert med lederne.

Enhetsleder hjemmetjenesten og enhetsleder ved sykehjemmet bekrefter i intervju med revisjonen at
tillitsvalgtes oppfatning er riktig, mht. at det i all hovedsak ikke har vært egentlige
medarbeidersamtaler — det har dreiet seg om kompetansekartlegging. Få medarbeidersamtaler har
vært gjort.

Ved Høgegga sier virksomhetsleder at medarbeidersamtaler har vært gjennomført med de ansatte de
siste tre år og at alle også har vært innkalt i løpet av det siste året. Her er det 23 av 26 ansatte som
oppgir å ha fått tilbud om medarbeidersamtale, og de fleste oppgir å ha benyttet seg av tilbudet.

Dette innebærer mao at opplysningene om medarbeidersamtale som respondentene har svart på, er
misvisende for de to sonene ved hjemmetjenesten, og de tre sonene for sykehjem. De som i
undersøkelsen har svart at de her vært til medarbeidersamtale, mener i realiteten at de har vært til
kompetansekartleggingssamtale. Virksomhetsleder ved Guleng sier at medarbeidersamtaler ble
tilbudt til alle i forbindelse med kompetansekartlegging i januar til mars 2009, men at det ikke har vært
gjennomført siden da. Ved disse enhetene tas derfor ikke tallene fra undersøkelsen i betraktning.

Samarbeidsklima
Samarbeidsklimaet beskrives generelt som godt. Respondentene kunne også her gi score med 1 som
laveste verdi — i betydningen svært dårlig, og 5 som høyeste verdi - i betydningen svært godt.
Snittscore blant alle respondentene var på 3,85. Nær 70 % har gitt score på 4 eller 5. I kommentar-
feltet har noen påpekt at samarbeidsklima kan være avhengig av vaktsammensetningen. Ansatte ved
Guleng og Sonjatun omsorgssenter har generelt gitt noe høyere score enn snittet på dette
spørsmålet, mens Høgegga og Sonjatun sykehjem ligger noe lavere enn snittet.

Kommunikasjons- og informasjonsutveksling
Når det gjelder kommunikasjons- og informasjonsutveksling mellom nærmeste leder og de ansatte, er
det en snittscore på 3,6 — vel 60 % har gitt score 4 eller 5. Det indikerer at de ansatte opplever relativt
god kommunikasjon. Ansatte ved Sonjatun omsorgssenter har generelt gitt noe høyere score enn
snittet (snittscore 4,2), mens ansatte ved sykehjemmet har gitt noe lavere enn snittet
(gjennomsnittsscore 3,35).
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4.4 Arbeidspress, bemanning og opplevelse av egen arbeidssituasjon

ArbeidSpress, bemanning og opplevelse av:å få gjort sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende
er regulert ay'generlle krav til'arbeidsmiljøet (arbeidsmiljøloven §

(1)  Arbeidsmiljoet iyirksomheten,skal værefillt forsvarlig ut fra en enkelivis og samlet
vurdering bvlbktorer i arbeidsmiljoet sonfkah innvirke på arbeidstakernes ftSiske„og psykiske
hels7e  ogye?ferd Standardenfor sikket-liet,e1Se Og arbeld,s'Miljo skal til enhv& tid utvikles og
forbedres i samsvar'med utviklingen i samfunnet.

(2)< Ved planlegging og ut orming av arbeidet skal det legges vektpå å brebygge skader og
sykdotffiner.

Ansattes o levelse av arbeidsmil'ø

..•
tillegg gjelder ogskher ..lovgivning om psykososialt miljø (arbeidsmiljøloven  §  4):

(1) Arbeidet skal legges til rette..slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

•(2) Arbeidet skal sokes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjontned
andre arbe'id,ytakdre..i virksOinhete..

Arbeidspress, bemanning og opplevelse av å få mulighet tilå gjøre arbeidet sitt på en tilfredsstillende
måte - er faktorer som kan gi et inntrykk av forholdene på arbeidsplassen. Disse faktorene kan virke
inn på psykososialt miljø, forsvarlighet i arbeidet og helsemessige faktorer. Det er videre mye debatt
om tilstanden på sykehjemmene i Norge, både kommunalt og nasjonalt, og vi har derfor valgt å
inkludere spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever å møte brukernes behov. Det har med
andre ord også vært vår intensjon å gi et inntrykk av hvordan de ansatte opplever tilbudet som gis til
beboere.

Opplevelse av egen arbeidssituasjon.
De ansatte ble spurt om de opplevde å ha tid til å gjøre alle sine oppgaver på en tilfredsstillende måte,
om de av og til ikke fikk tid til å gjøre arbeidet på en tilfredsstillende måte, og om det var
arbeidsoppgaver de sjelden eller aldrifikk tid til å gjøre på en tilfredsstillende måte.

Hva som best beskriver ansattes arbeidssituasjon

10 % o Jeg får tid til å gjøre alle mine
27 % arbeidsoppgaver på en

tilfredsstillende måte

s Det er arbeidsoppgaver jeg av og
til ikke får tid til å gjøre på en
tilfredsstillende måte

o Det er arbeidsoppgaver jeg
sjelden eller aldri får tid til å gjøre

63 % på en tilfredsstillende måte

Rundt 27 % av de 139 som har svart på spørreskjemaet, sier de opplever å ha tid til å gjøre alle sine
arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Det er 63,3 % som mener det av og til er oppgaver de
ikke får gjort tilfredsstillende, og vel 10 % mener det er oppgaver de  sjelden eller aldri  får gjort på en
tilfredsstillende måte.
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Ved Guleng og Sonjatun bo- og kultursenter er det en prosentvis høyere andel som mener de får tid til
å gjøre alle sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte. Ved disse to enhetene er det ca 40 %
som mener de får gjort arbeidsoppgavene sine tilfredsstillende, mens snittet blant alle respondentene
lå på 27 %. Ved Sonjatun omsorgssenter er det en relativt sett lavere andel som mener de har tid til å
gjøre alle sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte, her er det kun ca. 11 % som mener de får
gjort jobben tilfredsstillende. Imidlertid kan det påpekes at snittet på 27 % generelt indikerer et lavt
nivå på alle enheter.

Opplevelse av å møte brukernes behov
Svært få oppgir at arbeidsoppgaver som er viktig for brukernes primære behov (mat, drikke, toalett-
besøk, søvn, nødvendig vask osv.), ikke blir dekket. Kun 1,4 % eller to av 139 har oppgitt dette
alternativet.

I hovedsak oppgir de ansatte at det er oppgaver som er viktige for brukernes livskvalitet (f.eks
lufteturer, prat, omsorg), samt praktiske oppgaver som ikke er direkte rettet mot brukerne (f.eks
renhold/rydding i skap e.1) som de ikke alltid får gjort.

Hvilken type arbeidsoppgaver får ansatte evt. ikke tid til ?

1 %

22 %

47 %

30 %

Får ofte eller av og til ikke gjort praktiske
arbidsoppgaver som ikke er direkte rettet
mot brukerne (f.eks renhold/rydding e.1)

Får ofte eller av og til ikke gjort
arbeidsoppgaver som er viktig for
brukernes livskvalitet (f.eks lufteturer, prat,
omsorg)

Får ofte eller av og til ikke gjort
arbeidsoppgaver som er viktige for
brukernes primære behov (f.eks mat og
drikke, toalettbesøk, søvn, nødvendig
vask e.1)

D Får gjort alle oppgaver tilfredsstillende

Av alle ansatte som har svart på undersøkelsen (139) er det 57 % som oppgir at de ikke får gjort
oppgaver som gjelder brukernes livskvalitet, og 36,7 % som sier de ikke får gjort praktiske
arbeidsoppgaver tilfredsstillende.

Arbeidspress
Opplevelse av arbeidssituasjon og opplevelse av å møte brukernes behov kan ha sammenheng med
arbeidspresset den enkelte opplever. Blant alle respondentene er det 61,5 % som opplever
arbeidspresset periodevis svært høyt, generelt høyt eller generelt svært høyt. Mer spesifikt beskriver
litt over 48 % arbeidspresset som "periodevis svært høyt", vel 12 % mener det er "høyt", kun 1,5 %
beskriver det som generelt "svært høyt". Også 1,5 % beskriver det som "lavt". Vel 36 % beskriver
arbeidspresset som normalt. Svarene er ikke nevneverdig ujevnt fordelt mellom de ulike sonene/
enhetene. Virksomhetsleder på Høgegga sier i intervju at hun er overrasket over svarene på dette
spørsmålet, da dette er et tema som ikke har kommet opp i medarbeidersamtaler hun har gjennomført
de siste årene. Ved Guleng, sykehjemmet og ved hjemmetjenesten mener imidlertid enhetslederne at
det stemmer godt overens med deres arbeidshverdag. Ved Guleng er det svært høyt i de helgene der
det er avlastning for barn, samt i ferier. Ved enheten sykehjem har enhetsleder forståelse for at
arbeidspresset til tider oppleves høyt, men mener at de ansatte må bli flinkere til å dokumentere slikt
arbeidspress ved awiksmeldinger.

Bemanning
Av de 137 som har svart på spørsmålet, er det kun 8,8 % som mener at grunnbemanningen er stor
nok på alle skift. Likevel mener et flertall av de ansatte (61 %) at bemanningssituasjonen er
tilfredsstillende dersom det ikke er fravær. 30,5 % mener det ikke er nok grunnbemanning generelt.
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Av de som mener grunnbemanningen er for liten, er det hovedsakelig for lite personell på dagskift
hverdager, og for lite personell dagskift helg som fremheves som mangelfull ved alle enhetene.

Ansattes opplevelse av bemanningssituasjonen

30 %

Videre opplyser tillitsvalgte at:

o Det er stor nok

9 % grunnbemanning på alle
skift

Det er stor nok
grunnbemanning på alle
skift hvis det ikke er
fravær

o Det er ikke stor nok
61 % grunnbemanning på alle

skift

En av de tillitsvalgte opplyser at alle faste sykepleierstillinger besatt, men grunnbemanningen er
likevel for lav i forhold til de oppgavene de har. Spesielt er det for få sykepleiere, mener hun:

"De dårligste pasientene blir prioritert, mens andre ting som egentlig er like viktig, men ikke gjelder "liv
og helse" blir nedprioritert. Som et eksempel nevnes det at de går med redusett bemanning i ferietid,
ved sykdom eller ved permisjon, noe som innebærer feks at:

- En bruker som må ha hjelp til bad en gang pr. uke, får slik hjelp kun annenhver uke.

-

Oppgaver som egentlig er sykepleieroppgaver (medisinering), blir delegert til hjelpepleier.

-

Når man som sykepleier må bistå lege (sykehjemmet er knyttet til legesenteret) går dette
utover de vanlige sykepleieroppgavene på enhetene.
Hvis det er en sykepleier som er borte, blir denne ofte erstattet med hjelpepleier/ufaglært.
Dette innebærer ofte svært stor belastning på de sykepleiere som er igjen. Det er vanskelig å
få tak i nok sykepleiere fordi det er høyere lønn i nabokommunen — mange drar dit for å
jobbe."

"Pleiebehovet nå er blitt høyere etter samhandlingsreformen. Pasienter blir sendt tidligere hjem til
hjemkommunen — og spekteret av diagnoser er stort. Pasientene må "behandles" av
hjemmesykepleie eller på sykehjem, men har ikke fått ekstra ressurser i forhold til dette".

"I tillegg til lav bemanning blir oppgavene ofte feildelegert — det blir ikke alltid tatt hensyn til
kompetanse ved utdeling av oppgaver. Enkelte oppgaver som hjelpepleier kunne gjort får
sykepleierne utdelt, mens sykepleieroppgaver og blir delegert til hjelpepleier. Man benytter ikke rett
kompetanse på rett plass."

Sykepleierforbundet har diskutert med ledelsen at det bør gjøres en kartlegging for å se på
grunnbemanning og pasientbehov på de ulike enhetene. Det vil i praksis si å kategorisere
pasientenes pleiebehov på de ulike avdelingene, og kartlegge samlet behov for bemanning ut fra
dette. Dette er på planleggingsstadiet, og har ennå ikke kommet i gang.

I en del kommuner har en ordning med vikarpool vært prøvd ut. Det vil si at man har et visst antall fast
ansatte vikarer, som benyttes der det er behov. En ordning med vikarpool e.I har vært diskutert, men
er ifølge enhetsleder ikke utprøvd.
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4.5 Muligheter til kompetanseheving

Lovgivning som gjelder kompetanseheving er regulert  i  arbeidsmiljoloven  4-2.  Krav til
tilretteleggbig, medvirkning og utvikljng,

I  utfbriningen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:

det legges  Iii  reue fbr'at arbeidstaker gis mulighet fOr Jaglig ogperSonlig utvikling gjennoni
sitt arbeid

45,6 % av de 136 som har svart på spørsmålet om kompetanseheving, sier de har fått tilbud om å
heve sin kompetanse finansiert av arbeidsgiver siste to år, og de fleste av disse benyttet seg av dette.
44,1 % mener de ikke har fått slike muligheter, og 10,3 % vet ikke om de har fått slike muligheter.

Da enhetslederne reagerte ved presentasjon av tallene på kompetanseheving, ble dette tatt opp med
de ansatte. Enhetslederne videreformidler i høringsuttalelsen til revisjonen at flere ansatte oppgir å ha
rnisforstått spørsmålet og trodd det kun var snakk om videreutdanning — ikke kurs og
internundervisning. Enhetslederne oppgir videre at de ansatte i løpet av siste år har fått mulighet til å
gå på "Alderdommens ABC eller "Demensomsorgens ABC". Disse er studier hvor kommunen dekker
alt materiell, samt at de ansatte får avskrevet halvparten av tiden de bruker på studiet som
avspasering. Det var 66 ansatte som startet opp våren 2009. I løpet av siste år har kommunen også
hatt flere interne kurs/fagdager som har vart fra en halv til en dag og har omhandlet:

-

Kurs i tegnspråk
Fagdag om individuell plan
Sondeernæring/dysfagi

- Stomi
Smittevern, både interne og eksterne

- Geriatri
Kap. 4.A.: Lov om pasientrettigheter
Kap.4.A. : Lov om sosiale tjenester

-

Opplæring om sjeldne diagnoser som teks Corea Huntington sykdom

-

Opplæring i akuttmedisin, hospitering sammen med ambulanseansatte og lab

-

Det har også vært drevet utstrakt veiledning på enkelte avdelinger i forbindelse med
problemstillinger der, for eksempel utagerende adferd, vold, "urolige" pasienter.
Opplæring i løfteteknikk og hjelpemidler

Det er også jevnlig faghalvtime på mange avdelinger hvor de ansatte får opplæring/oppfrisking fra
andre ansatte i forhold til spesielle problemstillinger - for eksempel shizofreni. Det er også blitt gitt
stipend til utdanning/etterutdanning til flere ansatte.
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4.6 Sykefravær, årsaker til sykefravær og oppfølging fra arbeidsgiver.

Ansatte i sykemelding siste året

51 %

Belastnin sskader
Påk.ennin er kn ttet til
Påk.ennin er kn ttet til
Påk.ennin er kn ttet til
Påk.ennin er kn ttet til
Sosialt arbeidsmilb
F sisk arbeidsmil.ø
Påk.ennin er kn ttet til
Påk.ennin er kn ttet til

14 %

for hø t arbeids ress
tenestemottakere
man lende medbestemmelse
arbeidskonflikt

man lende samarbeid
mobbin

Sykemeldt mer enn 8
uker siste året

Sykemeldt mindre enn 8
uker siste året

35 % o Ikke sykemeldt siste året

67 av de 138 som har svart på spørsmålet om sykemelding, eller i underkant av 50 %, oppgir å ha
vært sykemeldt i løpet av det siste året. 34,8 % har vært kortidssykemeldt — dvs, mindre enn åtte uker,
og 13,8 % har vært langtidssykemeldt, dvs, mer enn åtte uker.

Av de 67 som oppgir å ha vært sykemeldt, er det 33 som oppgir at det ikke var noen arbeidsrelaterte
forhold som helt eller delvis var årsak til sykefraværet. Tolv personer oppgir at de er usikre på om det
er arbeidsrelaterte forhold som helt eller delvis var årsak til sykefraværet.

De øvrige 22 personene oppga ulike arbeidsrelaterte forhold som medvirkende eller eneste årsak til
sykefraværet. Respondentene kunne i undersøkelsen velge flere alternativer.

Nesten alle som har vært sykemeldt helt eller delvis av arbeidsrelaterte grunner har oppgitt
belastningsskader som årsak (20 av 22 personer).  Nær halvparten (9 av 22) har svart  påkjenninger
knyttet til for høyt arbeidspress.

Oversikt over oppgitte arbeidsrelaterte årsaker som helt eller delvis har ført til sykemelding:
Type arbeidsrelatert årsak til sykemelding: Antall sykemeldte som har oppgitt

arbeidsrelaterte årsaker til sykemelding:
N=22

20
9
3
1
2
5
4
3
2

ersoner

Belastningsskader og påkjenninger knyttet til høyt arbeidspress, oppgis som de viktigste
arbeidsrelaterte årsakene til sykefravær. De to faktorene kan naturlig nok begge gjensidig påvirke
hverandre; belastningsskade kan føre til økt opplevelse av arbeidspress, og arbeidspress kan føre til
belastningsskader. Det er verdt å merke seg at nesten alle de som har vært sykemeldt og som
oppgav arbeidsrelaterte årsaker som grunn til sin sykemelding (22 ansatte), har oppgitt  flere  av de
nevnte arbeidsrelaterte årsakene. Det kan på den ene siden indikere at det er arbeidstakere som har
flere  ulike typer arbeidsrelaterte belastninger samtidig som blir sykemeldt. Det kan imidlertid også bety
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at en arbeidsrelatert belastning, lettere fører til andre typer arbeidsrelaterte belastninger. Dersom
kommunen ønsker å gjøre noe med dette for å hindre sykefravær, bør arbeidsrelaterte belastninger
fanges opp på et tidlig tidspunkt, og følges opp slik at personen ikke får andre arbeidsrelaterte
belastninger i tillegg. Dette kan for eksempel gjøres ved tilrettelagt arbeid på et tidlig tidspunkt, eller
ved oppfølging gjennom samtaler.

47 %

Oppfølging i sykemeldingsperioden

20 %

33 %

o Ble fulgt opp med samtale
i sykemeldingsperioden

Ble fulgt opp med samtale
i sykemeldingsperioden
og fikk tilbud om
tilrettelegging

o Ble ikke fulgt opp med
samtale

Av de 67 som har vært sykemeldt, oppgir 33 % (22 ansatte) at de ble fulgt opp med samtale fra
arbeidsgiver i sykemeldingsperioden. 19,7 % (13 ansatte) fikk samtale med tilbud om tilrettelegging,
mens 47 % (31 ansatte) oppgav at de ikke var fulgt opp med samtale. Det kan se ut til at alle som var
langtidssykemeldte, ble fulgt opp, samt en del av de kortidssykemeldte. I henhold til intervju med
tillitsvalgte er oppfølgingen av sykemeldte god. Enhetsleder sier i intervju at de har laget detaljerte
retningslinjer for oppfølging av sykemeldte, og maler for hva som skal tas opp når, samt maler for
individuelle planer.

4.7 Fysisk aktivitet
Det er ofte sammenheng mellom helse og fysisk aktivitet. Vi har derfor spurt de ansatte om de driver
fysisk aktivitet utenom jobben.

37,5 % av respondentene driver fysisk krevende trening en gang i uka eller mer, mens 52,5 % ikke
fast driver fysisk krevende trening.

Mange oppgir i kommentarfeltet at de kjenner til at kommunen har trim i arbeidstiden. Enkelte nevner
og tilbud om svømming, håndball, volleyball, og fotball og arbeidsgiver opplyser at de har tilrettelagt
for disse tilbudene ved at det er egne timer som de ansatte ikke trenger betale noe for. I tillegg får
kommuneansatte får rabatt på begge treningssentrene på Storslett. Det blir videre gitt en time fri til
trening en gang pr. uke. Tillitsvalgte ved sykehjemmet mener at dette ikke er et reellt tilbud, fordi
bemanningssituasjonen er så presset at få har mulighet til å gjennomføre dette.

Enhetsleder mener imidlertid dette handler om organisering. Mange ønsker å ta en trimtime på slutten
av dagen, og ofte hoper det seg opp til fredagen. Dette må organiseres og planlegges bedre av de
ansatte om de som ønsker det skal få tatt ut sin time til trim. Hvis dette gjøres, er det i stor grad tid
nok, mener hun.
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4.8 Hjelpemidler

Ansattes o levelse av arbeidsmil'ø

Lovgivning som gjelder hjelpenlidler er krav til fysisk arbeidsmillø i arbeidsmiljølOven §  4.4.;

(2)  Arbeidsplassen skal innredes og ut ormes slik at arbeidstaker,unngår uheidige fysiske
belastninger. No,dvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers' disposisjon. Det skal legges
til 7-etefor variasjon i arbeidet ogfoi å unngå tunge lofrog ensfbilWg gjentakelsesalbeid.,Ved
oppstilling og bruk av maskiner annet arbeidsutstyr skal det sorgeS for ai arbeidstaker ikke

u6'att foi; uheldige belastningervedVibrasjon, ubekvem '

Vi har spurt om hvordan de ansatte opplever tilgangen til hjelpemidler ved sin enhet/avdeling.
Respondentene ble bedt om å rangere tilgangen på en skala fra 1-5 der 1 var svært dårlig og 5 var
svært god.

Svarene er fordelt på følgende typer hjelpemidler;

I  hjemmehjelplhjemmesykepleie  er det sikkerhetsutstyr, teknisk utstyr og personlig utstyr til
tjenestemottaker som har laveste score (hhv. 2,5, 2,8 og 3,1)

Ved  Sonjatun  omsorgssenter har de ingen typer hjelpemidler hvor scoren er under 3,2, men det er
teknisk utstyr  og  utstyr som gjør fysisk arbeid lettere  som har laveste score. (hhv. 3,2 og 3,3)

Ved  Høgegga  er det også utstyr som gjør fysisk arbeid lettere, teknisk utstyr og personlig utstyr til
tjenestemottaker som ligger lavest (hhv. 2,8, 2,9 og 2,9)

På Guleng og Sonjatun  bo- og kultursenter  har de generelt høyere score enn de øvrige, men
sikkerhetsutstyr ligger lavest med score på hhv. 3,3 og 3,4. Dette kan likevel anses som at de ansatte
vurderer det som tilfredsstillende.

På  Sonjatun sykehjem  er det utstyr som gjør fysisk arbeid lettere, teknisk utstyr, sikkerhetsutstyr og
personlig utstyr til tjenestemottaker som scorer lavest (alle ligger på 3).

Samlet sett er det fem områder som har fått score under 3 - og kan tolkes dit hen at de ansatte ikke
vurderer det som tilfredsstillende:

1. Sikkerhetsutstyr og hjemmehjelp/hjemmesykepleie
2. Teknisk utstyr i hjemmehjelpen/hjemmesykepleie
3. Utstyr som gjør fysisk arbeid lettere, Høgegga
4. Teknisk utstyr Høgegga
5. Teknisk og personlig utstyr for bruker ved Høgegga
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4.9 Skader i forbindelse med jobb

Lovgivning som gjelder skader i forbindelse med jobb er regulert i arbeidsmiljøloven §§ 4.3
og 4.4.

§  4-3.Krav til det psykososiale"arbeidsmiljoet

(1) Arbeidet skal leges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilborlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så lanL4 det er mulig, beskyttes.mot vold, trusler oo- uheldige belastninger
som folge av kontakt med andre.

§ 4-4.  Krav til det .fi'siske arbeidsmiljoet

-(1) Fysiske arbeidsmiljofaktorer som byLminL,s- og utstyrsmessige,forhold [.:.] skal være fullt
.forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljo, sikkerhet og velferd.

Ansattes oppfatning av fare for å bli skadet på jobb

ffi 54 %

o 7 %

39,1 % (54 ansatte) av de som har svart, mener det er liten eller ingen fare for å bli skadet på jobb,
mens 53,6 % (74 ansatte) mener det er noe fare for å bli skadet. 7,2 % (10 ansatte) mener det er stor
fare for å bli skadet i jobben sin. I hjemmesykepleien/hjemmehjelpen er det en noe høyere andel av
de ansatte (ca 15 %) som mener det er stor fare for å bli skadet på jobb.

De ansatte ble bedt om å gi eksempler på skader som var oppstått. Disse skadene faller i all
hovedsak inn i følgende kategorier;

Hjemmehjelp/hjemmesykepleie

o Nei, liten eller ingen fare
39 % for å bli skadet på jobb

e Ja, noe fare for å bli
skadet

Ja, stor fare for å bli
skadet

vær og føreforhold utenfor arbeidsplass
fysisk og verbal utagering fra enkelte brukere
passiv røyking
dårlig tilrettelagt arbeidsplass i hjemmet (bla for lite hjelpemidler tilgjengelig/tunge løft
ved vask av hjem)
belastningsskader
bilskader
stikk fra brukt sprøyte
andre hendelige uhell
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Sonjatun omsorgssenter

Høgegga

Guleng

Sonjatun bo- og kultursenter

Sonjatun sykehjem

4.10 Bruk av avviksskjema

-

fysisk og verbal utagering fra enkelte brukere
- belastningsskader/klemskader

fysisk og verbal utagering fra bruker

fysisk og verbal utagering fra bruker
vær og føreforhold
belastningsskader ved forflytning eller pga generell belastning

belastningsskader/mottak av fall av pasient
for lite hjelpemidler

belastningsskader
fysisk og verbal utagering fra bruker

De ansatte som mente det var noe fare eller stor fare for å bli skadet på jobb (60,8 % av de138 som
svarte på spørsmålet), ble spurt om hva de mente kunne redusere faren for å bli skadet. Svarene
fordelte seg jevnt mellom alle svaralternativene;

kurs

-

innkjøp av sikkerhetsutstyr
"andre" tiltak

-

enheten kan ikke gjøre noe særlig mer enn de gjør i dag

Under "andre tiltak" har de ansatte nevnt;
økt beman ning

-

utredning om sikring av et vindu (hjemmehjelp/hjemmesykepleie)

-

enighet om felles prosedyrer som skal følges
innkjøp av flere hjelpemidler til løfte/forflytningssituasjoner
bedre kunnskap om bruk av hva som finnes mht. hjelpemidler og hvordan disse skal brukes

De ansatte har med andre ord svært ulike oppfatninger av situasjonen og av om skader på jobb er
mulig å gjøre noe med. Dette kan forklares med at typerskader de mener det er fare for, har svært
forskjellig karakter — alt fra fallskader til skader i forbindelse med pasienthandtering.

Lovgivning som gjelder avviksskjema er blant annet regulert i arbeidsmiljøloven  §  5.1‘:
Registrering av skader og sykdommer;

(1)  Arbeidsgiver skal sorge:or registrering av alle personskader som oppstår under utforels&:
av arbeid. Det samme gjelder sykdom sOm antas å haSin grunn i arbeidet eller forholdene på
arbeidsplassen.

Vi har spurt de ansatte om de bruker skjema for å rapportere skader eller uønskede situasjoner som
oppstår på arbeidsplassen. Dersom avvik registreres og evalueres systematisk, kan det bidra til at
riktige tiltak rettes mot utsatte arbeidstakere og brukere og/eller i forhold til rutiner rundt
medisinhandtering.
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Ansattes bruk av avviksskjema når det gjelder ansatte

• 21 % 22 %

13 %

021 %

025 %

29 %

e 21 %

e 19 %

Ja, alltid

 

Ja, ofte

o Av og til

o Sjelden

E Aldri

Av de som har svart på spørsmålet om de har benyttet avviksskjema for ansatte (129 ansatte), er det
41,9 % som svarer at de alltid eller ofte benytter avviksskjema, 58,1 % svarer at de kun av og til,
sjelden, eller aldri benytter avviksskjema. Dette innebærer at det er grunn for å anta at det er en
relativt betydelig underrapportering når det gjelder skader på ansatte i arbeid.

Bruk av avviksskjma som gjelder bruker

E 15 %

o 14 %

0 Ja, alltid

Ja, ofte

o Av og til

o Sjelden

E Aldri

Når det gjelder brukere, rapporteres avviksskjema å benyttes noe mer. 49,6 % av de 119 ansatte som
har svart, oppgir at de alltid eller ofte benytter avviksskjema. 50,4 % oppgir at de kun av og til, sjelden
eller aldri rapporterer avvik som gjelder bruker. Dette gir en indikasjon på at det også er betydelig
underrapportering mht. uønskede situasjoner som oppstår for brukere/beboere/pasienter.
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Ansattes bruk av avviksskjema som gjelder medisinhandtering

E 17 %

o 11 %

10 %

21 %

o 41 %

Hvorvidt ansatte mener de er gitt tilstrekkelig opplæring i bruk
av avviksskjema

21 %

o 27 %

3
Alternativet "sjelden" er da omregnet til at awiksskjema benyttes i 1/3

avviksskjema benyttes i halvparten av tilfellene, og alternativet "ofte" er
Avrundinger er gjort nedover.
4 .

tar utgangspunkt i at dette er et minimumstall av to grunner; 1) Det
angår sensitive tema, eller tema der respondenten skal "innrømme feil"
virkeligheten (Hellevik). 2) Det er 33 av de spurte som ikke har svart på
underrapportering enn det som kommer frem her.

o 52 %

Ja, alltid

o Ja, ofte

D Av og til

0 Sjelden

m Aldri

Når det gjelder avvik mht. medisinhåndtering, oppgir 61,4 % av de som har svart (106 ansatte) at de
alltid eller ofte benytter avviksskjema. 38,7 % oppgir at de kun av og til, sjelden, eller aldri benytter
avviksskjema. Av de tre ulike avviksmeldingene er det altså medisinhandtering som ifølge de ansatte
benyttes mest, men det er likevel også her relativt betydelig underrapportering mht. avvik. Det er
ingen av enhetene/avdelingene som skiller seg særskilt ut i positiv eller negativ retning i forhold til
snittet mht. avvikshandtering.

Ut fra de tallene de ansatte har oppgitt, kan man gå ut fra at underrapportering på avviksskjema3
ligger på minimum 35 % når det gjelder medisinhandtering, 42 % når det gjelder brukere, og 48 % når
det gjelder ansatte4

o Ja

o Nei

o Vet ikke

av tilfellene, mens alternativet "av og til" er omregnet til at
beregnet til at avviksskjema benyttes i 2/3 av tilfellene.

er en vanlig "målefeil" i spørreundersøkelser at spørsmål som
tenderer til å gi et mer positivt resultat enn det som er tilfellet i
spørsmålet, og dette kan innebære en høyere
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De ansattes svar på hvorvidt de har fått opplæring i bruk av avviksmeldinger, kan delvis forklare
manglende bruk/underrapportering. Her er det nærmere halvparten (48,2 %) av respondentene som
svarer at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring eller ikke vet om de har fått tilstrekkelig opplæring i
bruk av avviksmeldinger. Ved Sonjatun omsorgssenter oppgir 72 % at de har fått slik opplæring og
ved Sonjatun sykehjem er det 36 % som mener de har fått tilstrekkelig opplæring. De øvrige ligger
mellom 45-60 %.

En tillitsvalgt opplyser i intervju at hun har tatt opp manglende opplæring i bruk av avviksskjema med
ledelsen, men at dette ikke har vært fulgt opp. Hun mener dette kan skyldes bl.a dårlig økonomi til
kursing. En annen tillitsvalgt mener at det har vært gitt opplæring i avviksskjema. Enhetsleder mener
at det har vært fokus på avviksskjema i samtaler med de ansatte, og at det i utgangspunktet er
såpass enkle skjema at det ikke burde være behov for mye opplæring.

Alle enhetslederne kommenterer at de ser med bekymring på mengden av underrapportering som er
kommet frem i undersøkelsen. De mener og det er bekymringsfullt at så mange mener de har behov
for opplæring i bruk av avviksskjema, da dette behovet ikke er meldt inn tidligere.

5 OPPSUMMERING OG MULIGE TILTAK

Når det gjelder det sosiale miljøet, har alle respondentene svart at de har et godt forhold til de fleste
av eller alle sine kollegaer. De fleste av de ansatte oppga videre at de hadde deltatt på noe sosialt på
arbeidsplassen det siste året. Det var videre fem ansatte som mente at mobbina på arbeidsplassen
har vært/er et problem, og nesten halvparten hadde registrert eller var usikre på om de hadde
registrert mobbing på arbeidsplassen siste to årene.

Dette er signaler som går i litt ulike retninger, men som likevel indikerer et forbedringspotensial på
området. Både Høgegga og sykehjemmet har satt i gang tiltak i regi av areidslivssenteret, samt
ekstern rådgiver ved Høgegga,men forventer at det tar tid før man får resultater av dette arbeidet.

Videre kom det frem i intervjuene at det ikke var gjennomført reelle medarbeidersamtaler med de
fleste ansatte siste år.  Kommunen kan her vurdere å innføre nye rutiner for medarbeidersamtale ved
enhetene.

De fleste ansatte oppgir at arbeidspresset periodevis er svært høyt, og en del opplever at det ikke er
nok bemanning generelt. I tillegg opplever de aller fleste at det ikke er nok bemanning når det er
fravær. Svært få mener det er nok bemanning på alle skift. Ved enkelte enheter er det en relativt lav
andel av de ansatte som opplever at de får tid til å gjøre sitt arbeid på en tilfredsstillende måte.. Svært
få mener dette går ut over brukernes/beboernes primærbehov, men over en tredjedel av de ansatte
mener det går ut over praktiske arbeidsoppgaver (f. eks renhold og rydding), og godt over halvparten
av de ansatte opplever at disse forholdene går ut over brukernes/beboernes livskvalitet. De fleste
ansatte peker på behov for flere ressurser, da særlig på dagvakt hverdager og dagvakt helg.

Mange ansatte mener de ikke har fått tilbud om kompetanseheving de siste to årene, men dette kan
skyldes en misforståelse hos flere ansatte mht. spørsmålet som ble besvart.

Undersøkelsen viser også at nærmere halvparten av respondentene ikke blir fulgt opp med samtale i
sykemeldingsperioden. Dette gjelder i hovedsak kortidssykemeldte.  Kommunen kan vurdere om dette
er tilfredsstillende i hht. til de mål den har satt som IA-bedrift.

Det ser ut til at mange av de ansatte ikke er klar over kommunens tilbud med hensyn til fysisk
aktivitet.  Kommunen kan vurdere om økt informasjon og fokus på dette, samt jevnlig fokus på og
informasjon til de ansatte om sammenheng mellom fysisk aktivitet og belastningsskader, kan bidra til
økt bruk/bevissthet.
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Når det gjelder tilgangen på hjelpemidler, er det sikkerhetsutstyr og teknisk utstyr ved en sone, samt
teknisk utstyr og teknisk/personlig utstyr for bruker ved en annen sone som har fått score under 3.
Dette kan betraktes som at de ansatte oppfatter tilgangen som like under tilfredsstillende, og
kommunen kan eventuelt vurdere en overordnet gjennomgang av denne typen utstyr ved enhetene.

Litt over halvparten av de ansatte mener det er  noe  fare for å bli skadet på jobb, mens få mener det er
stor  fare for å bli skadet på jobb. De ansatte har pekt på områder som kan forbedre dette. Kommunen
kan gjennomgå disse systematisk og vurdere igangsettelse av evt. tiltak ved hver enkelt enhet.

Ut fra funn i undersøkelsen, kan det antas at underrapportering på avviksskjema ligger på minimum6
35 % når det gjelder medisinhandtering, 42 % når det gjelder brukere, og 48 % når det gjelder
ansatte6. Nærmere halvparten av respondentene oppgir at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i
bruk av avviksskjema.

Dette kan gi en indikasjon på at lovverket ikke tilstrekkelig følges, og kommunen kan vurdere tiltak for:
- bruk av avviksskjema
- opplæring i bruk av avviksskjema.

6 HØRING

Rapporten ble sendt til Nordreisa kommune v/rådmannen på høring den 11.11.2010 og revisjonen
mottok svar innen fristen 25.11.2010. Kommentarene som angikk teksten er innarbeidet i rapporten.
For øvrig var det en kommentar på at kun en hovedtillitsvalgt ble intervjuet. Revisjonen mener at
spørsmålene som ble stilt til den hovedtillitsvalgte, i hovedsak hadde til hensikt å oppklare eller utfylle
spørreundersøkelsen. På bakgrunn av høringskommentaren har revisjonen i ettertid kontaktet to
plasstillitsvalgte ved de største avdelingene mht. spørsmålet om arbeidspress, medarbeidersamtaler
og mobbing — og har innarbeidet kommentarer fra disse der de hadde tilføyelser.

I høringsmerknaden uttales det fra kommunen også følgende: "Ellers ser enhetslederne at etter
rapporten har man noe konkret å arbeide med for å få arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren i
Nordreisa kommune bedre".

Kommunens høringskommentar i sin helhet følger rapporten som vedlegg.

7 DOKUMENTASJONSLISTE

- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV-2005-06-17-62
- Fraværsstatistikk fra kommunen

5 Vi tar utgangspunkt i at dette er et minimumstall av to grunner; 1) Det er en vanlig "målefeil" i spørreundersøkelser at spørsmål som
angår sensitive tema, eller tema der respondenten skal "innrømme feil" tenderer til å gi en mer positiv fremstilling av virkeligheten enn
det som er tilfellet (Hellevik). 2) Det er 33 av de spurte som ikke har svart på spørsmålet, og dette kan også innebære en høyere
underrapportering enn det som kommer frem her. Skal den stå her også? — se fotnote 4
6 Alternativet "sjelden" er da omregnet til at avviksskjema benyttes i 1/3 av tilfellene, mens alternativet "av og til" er omregnet til at
avviksskjema benyttes i halvparten av tilfellene, og alternativet "ofte" er beregnet til at avviksskjema benyttes i 2/3 av tilfellene.
Avrundinger er gjort nedover. Skal den stå her også? — se fotnote 3
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Arkivsaknr:       2010/2526-4

Arkiv:                614

Saksbehandler:  Roy Johnsen

Dato:                 16.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
7/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

PS 11/11 Nordreisa levekårsutvalg 11.03.2011

Guleng 3, nye omsorgsboliger

Henvisning til lovverk:
Kommunehelseloven

- Sosialtjenesteloven

Vedlegg
1 Kostnadsoverslag
2 Husleie
3 Plan av Guleng 3
4 Situasjonsplan

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 11.03.2011

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med bakgrunn i et stort behov for omsorgsboliger som er tilrettelagt for personer som trenger
heldøgns pleie og omsorg samt for bedring av arbeidsforholdene til personalet stille levekår seg
positiv til planen og ber kommunestyret godkjenne prosjektet

Rådmannens innstilling
Med bakgrunn i et stort behov for omsorgsboliger som er tilrettelagt for personer som trenger 
heldøgns pleie og omsorg samt for bedring av arbeidsforholdene til personalet stille levekår seg 
positiv til planen og ber kommunestyret godkjenne prosjektet
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Saksopplysninger

Bakgrunn for saken er kommunestyrets vedtak i sak 0042/07 som bl.a omfatter bygging av et 
leilighetsbygg for funksjonshemmede på Guleng (heretter Guleng 3 ). 
Etter en periode med stillstand ble det i 2010 opprettet en ny plangruppe bestående av følgende:

- Medlemmer i Plan- og byggekomiteen
- Representant, Levekår
- Administrasjon  (ass.rådmann)
- Enhetsleder pleie og omsorgstjenesten
- Enhetsleder omsorgsboliger
- Soneleder Guleng
- Verneombud Guleng 
- Tillitsvalgte
- Representant, Fysikalsk avd
- Rådet for funksjonshemmede
- Teknisk etat

Gruppas anbefaling 

Guleng 3 er et prosjekt beregnet for brukergruppe med funksjonshemmede som har behov for 
heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

For å kartlegge behovet for omsorgsbolig , ble det sendt ut skjema til 48 personer som inngår i 
brukergruppen. Ved fristens utløp var det kommet inn 25 svar, hvorav 15 svar hadde konkrete 
årstall, 3 svar var uklare samt 7 hadde ikke behov for omsorgsbolig.

2013 7 brukere 6 ønsker omsorgsbolig med samlokalisering
2015 3 brukere 2 ønsker omsorgsbolig med samlokalisering
2018 3 brukere 2 ønsker omsorgsbolig med samlokalisering
2020 2 brukere 2 ønsker omsorgsbolig med samlokalisering

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler plangruppa at Guleng 3 inndeles i 2 byggetrinn, hver 
med 8 leiligheter. Byggetrinn 1 er planlagt ferdigstilt årsskifte 2012 / 2013 og vil bestå av 8 
leiligheter med samlet fellesareal og personalareal  (Bt 1 og Bt 2). Byggetrinn 2 vil kun bestå av 
8 leiligheter som er planlagt ferdigstilt i 2014. 

Bygget er planlagt oppført i 2 etasjer. Vedlagt tegninger viser gruppas valg av løsning der 
følgende areal inngår.

8 leiligheter type 1, 55 kvm   442 kvm
8 leiligheter type 2, 60 kvm   476   ”
2 felles stue/oppholdsrom     70   ”
Rullestollager     30   ”
Hall /korridor   270   ”
Kontor / personalrom     34   ”
Garderobe ansatte     28   ”
Inngang/trapp/heis     50   ”
Rengjøringssentral       6   ”
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Teknisk rom       8   ”

Samlet areal BRA            1414 kvm  (BTA 1635 kvm)

Byggekostnad

Hele byggeprosjektet vil medføre en kostnad på mellom 36 og 40 mill ink mva. Bakgrunn for 
uklare kostnader er at det i 2010 ble innført nye byggekrav (TEK10). Pr i dag har man lite 
erfaringsdata på byggekostnader for omsorgsboliger i region.

Når det gjelder omsorgsbygg vil utbygge får refundert mva. Dersom man legger forventet 
prosjektkostnad på kr 37.500.000 til grunne, vil dette medføre kr 7.500.000 i refusjon.. 

I henhold til Prop. 65 S er investeringstilskudd for omsorgsboliger økt til kr 666.600 pr leilighet. 
Dersom kommune får godkjent søknad om 16 leiligheter vil dette medføre et tilskudd på 
kr 10.665.600,-

Økonomiplan
Nordreisa kommune har i økonomiplan 2011 – 2014 lagt inn følgende investeringer til 
bygging av Guleng 3

2011 2012 2013 2014 Samlet
7,0 mill 14,25 mill 7,0 mill 7,75 mill 36,0 mill kr

Når det gjelder investeringstilskudd, bygging samt drift av Guleng 3 vises det til Prop 65 S

Stortingsprop. 65 S, vedtatt 28.januar 2011

For å medverke til at kommunane skaffar fleire omsorgsbustader og sjukeheimsplassar ynskjer 
regjeringa å gjere tilskotsordninga meir fleksibel og tydeleg for kommunane. Regjeringa foreslår 
å endre reglane slik at det blir opp til kommunane sjølve å bestemme om dei vil inngå avtalar 
med frivillige organisasjonar, bustadbyggjelag, private omsorgsfirma eller andre. Dette vil vere i 
samsvar med kommunehelsetenestelova og sosialtenestelova. Endringa inneber at høvet til å 
tildele tilskot vidare vil bli avvikla, og tilskotet vil bli gjeve til kommunen som ansvarleg for 
tenesta, uavhengig av om kommunen sjølv byggjer og driftar tenesta, eller om kommunen heilt 
eller delvis kjøper slike tenester av andre aktørar på vanlege forretningsvilkår. Tildelinga vil 
skje med utgangspunkt i dei generelle krava i ordninga om mellom anna heildøgnsomsorg, 
demenstilpassing og universell utforming. Samstundes blir det lagt til grunn at kommunane må 
sikre seg disposisjonsrett til omsorgsplassane i minst 30 år, mot 20 år etter gjeldande reglar.

Vurdering
Som det fremgår av kartleggingen er det et stort behov for omsorgsboliger til personer som 
trenger heldøgns pleie- og omsorg. 
I utgangspunktet har alle rett til å velge hvor de skal bo. Noe som vil medføre en betydelig 
utfordring for kommunen å skulle dekke opp med bemanning rundt om i separate boliger til 
brukere som trenger heldøgnspleie og omsorg.
En undersøkelse som ble gjort i forbindelse med boligsosial plan, viser at mange personer med 
stort hjelpebehov ønsker å bo sentrumsnært og i nærheten av andre med lignende hjelpebehov.

Personal som skal gi tjenester i boliger som ikke er tilrettelagt for personer med stort 
hjelpebehov opplever ofte tunge og vanskelige problemstillinger, både psykisk og fysisk i sitt 
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arbeid. Det vil bety mer trygghet for personalet å kunne ha lettere tilgang på hjelp fra annet 
personal knyttet til en større enhet.

Dersom Guleng 3 blir realisert vil de fuksjonshemmede samt personalet få en bedre og tryggere 
hverdag
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GULENG 3, KOSTNADSOVERSLAG

Kostnadsoversslag er basert på Holte kalkulasjonsnøkkel (2010)
Omsorgsbygg med et areal på 1635 kvm er lagt til grunne for kalkulasjon

Kostnad Samlet bygg-
pr. kvm kostnad

1 Felleskostnad              960           1 569 600 
2 Bygning           7 882         12 887 070 
3 VVS           2 677           4 376 895 
4 Elektro           1 052           1 720 020 
5 Tele og automatikk              504              824 040 
6 Andre installasjoner              671           1 097 085 
7 Utendørs

Entreprisekostnbad         13 746         22 474 710 
8 Generelle kostnader           2 187           3 575 745 

Byggekostnad         15 933         26 050 455 
9 Spesielle kostnader (mva)           3 984           6 512 614 

Grunnkalkyle         19 917         32 563 069 
Forventet tillegg 15%           2 988           4 884 460 
Forventet prosjektkost. kr    22 905 kr    37 447 529 

Storslett 08.03.2011

Roy Johnsen

Prosjektleder
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GULENG 3, BEREGNING AV HUSLEIE

Husleien er basert på tilbakeføring av mva samt investeringstilskudd til prosjektet

Areal ink. innvendig bod Boenhet 55 kvm Boenhet 60 kvm

(Ink andel fellesareal) (71 kvm) (76 kvm)

Byggekostnader pr enhet kr       970 800 kr     1 039 200 

Beregnet husleie:

Renter/avdrag pr mnd               4 700                5 030 
Kommunale avgifter                  970                   980 
Forsikring                  430                   460 
Fellesutgifter                  960                1 020 
Vaktmester                  760                   810 

Husleie pr mnd kr          7 820 kr           8 300 

Beregnet bostøtte Husbankens
satser

Inntekt pr år Bostøtte pr mnd
kr       160 000 kr           2 473 
kr       170 000 kr           2 360 
kr       180 000 kr           2 174 
kr       190 000 kr           1 677 
kr       200 000 kr           1 140 
kr       210 000 kr              562 

Storslett den 08.03.2011

Roy Johnsen
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/545 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Lisbeth Berg

Dato:                 01.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
5/11 Nordreisa Levekårsutvalg 18.02.2011
8/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Rullering av rus og psykiatriplan for 2011-2015

I 2006 startet psykiatri teamet arbeidet med å utarbeide en felles plan for rus og psykiatri. 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble fra 2007 slått sammen med psykiatriplanen, da rus og 
psykiatri ofte har en sammenheng. Ønske er at planen skal bidra til en helhetlig og samordnet 
innsats i forhold til rus og psykiatrifeltet. 

Vedlagte rus og psykiatriplan er en rullering av planen som ble laget i 2007. 

Henvisning til lovverk: Lov om helsetjenester i kommunen. 

Vedlegg
1 Rus og psykiatriplan 2011-2015

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 18.02.2011 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Rullering av rus og psykiatriplanen for perioden 2011-2015 vedtas. 
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Rådmannens innstilling
Rullering av rus og psykiatriplanen for perioden 2011-2015 vedtas. 
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Innledning 

Nordreisa kommune har hatt en vedtatt psykiatriplan fra 1994. Herav en delplan for barn 
og unge. Planen har vært til politisk behandling for nye tidsperioder og har vært et godt 
redskap for utviklingen av psykisk helsearbeid i kommunen. 

Psykiatri teamet startet i februar 2006 arbeidet med å utarbeide en felles plan for rus og 
psykiatri. Arbeidsform og mål for planarbeidet ble senere godkjent av levekårsutvalget. 
Denne planen er en rullering av planen fra 2007. 

Planen har tatt utgangspunkt i Sosial og helsedirektoratets veileder om psykisk 
helsearbeid for voksne i kommunene (2005), regjeringens strategiplan for barn og unges 
psykiske helse (sammen om psykisk helse), Sosial og helsedirektoratets veileder for 
kommunal ruspolitisk handlingsplan, opptrappingsplan for rusfeltet (2008) og kommunens 
eksisterende psykiatri plan. 

En del mennesker med psykiske lidelser har også andre lidelser/diagnoser. Det er for 
eksempel kombinasjon av psykiatri/demens, psykiatri/psykisk utviklingshemming, 
psykiatri/rus og alvorlig syke med psykiske lidelser. Disse har ikke vært prioriterte grupper 
innen psykisk helsevern. Tjenester til mennesker med dobbeltdiagnoser hører bla inn under 
lov om psykisk helsevern.  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan ble fra 2007 slått sammen med psykiatriplanen, da rus 
og psykiatri ofte har en sammenheng. Nordreisa kommune ønsker at denne planen skal 
bidra til en helhetlig og samordnet innsats i forhold til rus og psykiatrifeltet. Her menes 
kommunale tjenester innen helse- og sosial, skole, kultur og NAV. Utover dette vil 
rusmisbrukere ha rett til tjenester fra spesialisthelsetjenester innen helseforetakene. De har 
også lovfestet rett til individuelle planer. Dette er et arbeid som må prioriteres for å utvikle 
et godt og helhetlig behandlingstilbud rundt den enkelte. Planen er dermed bygget opp 
omkring følgende struktur: 1. voksne, 2. barn og ungdom og 3. rusomsorg. De enkelte delene 
henger imidlertid sammen, og munner ut i en felles handlingsplan. 

Nordreisa kommune er en av 26 kommuner i landet som deltar i prosjektet 
”Modellkommuneforsøket” i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 
samarbeid med HOD. Hensikten er å øke kompetansen og å utvikle gode modeller for tidlig 
intervensjon og helhetlig, systematisk og langsiktig oppfølging av barn av psykisk syke 
og/eller rusmisbrukende foreldre – fra graviditet til skolealder. 

Rusbehandling omfattes nå av pasientrettighetsloven. Rusreformen fokuserer på 
kommunenes ansvar for lokal rehabilitering og ettervern. 

Forskrifter om salgs– og skjenkebevilling for alkohol er en delplan til denne. 

 

 

Utarbeidelsen av denne rus- og psykiatriplanen er gjort av kommunens rus- og 
psykiatriteam. 
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Lovgivning 

Kommunen er pålagt å løse en rekke oppgaver på rusmiddelfeltet. Dette gjelder i 
hovedsak følgende lover: 

 Lov av 19.november 1982 nr. 6 om helsetjenester i kommunene 

 Lov av 2.juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. med senere endring i 
Lov av 16,mai 1997 nr. 28 

 Lov av 13.desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. 

 Lov av 17.juli 1992 om barneverntjenester 

 Lov av 5.august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer 

 Lov av 2.juli 1999 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 

 Lov av 2. juli 1994 nr 63 om pasientrettigheter 

 Forskrift om individuell plan  

 Lov av 18. desember 2009 om sosiale tjenester i NAV 

Historikk 

De siste 25 årene har det skjedd store endringer internasjonalt og nasjonalt med 
tjenestetilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Fra å være en ”taus reform” utover i 
1980 – årene, er det i løpet av 1990 – årene blitt mer åpenhet om psykiske lidelser.  

I Norge er institusjonskapasiteten i spesialisthelsetjenesten bygget kraftig ned, mens 
lokal basert tilbud som distriktspsykiatriske sentra (DPS) og kommunale tjenester er under 
oppbygging. 

St meld nr. 25 (1996 – 97) ”Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudet” 
ble et gjennombrudd for synliggjøring av dagens situasjon og med målsettinger for det 
videre arbeid innen psykisk helsevern. 

Sentralt for utbygging av psykisk helsearbeid i kommunene er opptrappingsplanen for 
psykisk helse 1999 – 2006 (St. prp. Nr. 63) som legger opp til en klar styrking av det psykiske 
helsevernet og det psykiske helsearbeidet. De øremerkede tilskudd til kommunene er 
videreført ut 2008, og forutsetter en varig styrking av tilbudet til mennesker med psykiske 
lidelser. Etter at opptrappingsperioden er avsluttet, vil de øremerkede midlene gå inn i 
kommunens rammetilskudd. 

Opptrappingsplanen for psykisk helse har gjort Nordreisa kommune i stand til å styrke 
det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn og unge. Det er lagt vekt på 
helhetlige tjenestetilbud, mer åpenhet mellom tjenester, tverrfaglige arbeidsformer, 
brukermedvirkning og fokus på å styrke brukernes mestringsevne. Det nivå som tjenesten er 
på nå må opprettholdes. Selv om opptrappingsplanen er over må man arbeide videre med å 
styrke denne tjenesten.  

Fra 1994 har Nordreisa kommune hatt en vedtatt delplan om forebygging av 
psykososiale problemer overfor barn og unge. Planen har vært samordnet med 
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psykiatriplanen for voksne og rullert for nye perioder. I planen er det beskrevet at arbeidet 
berører alle offentlige tjenester som har oppgaver overfor denne målgruppen.   

Da Rusreformen trådte i kraft 1. januar 2004, ble ansvaret for behandling av 
rusmiddelmisbrukere overført fra Fylkeskommunen til Staten ved de regionale helseforetak. 
Hensikten er å styrke helsetilbudet til målgruppen og forbedre og sikre helhet i 
behandlingstilbudet.  

Fokus i norsk rusmiddelpolitikk har de siste 10 årene blitt gradvis utvidet fra i hovedsak å 
omfatte forebygging og behandling, til i økende grad å omfatte omsorgs- og 
skadereduserende tiltak for etablerte rusavhengige. Dette innebærer blant annet 
lavterskeltilbud som vil si at det er få eksklusjonskriterier. 

Opptrappingsplan for rusfeltet har som overordnet mål å redusere de negative 
konsekvenser som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Det fremgår at 
kommunenes oppfølgingsarbeid skal styrkes, gis bedre kvalitet og økt kompetanse, mer 
tilgjengelige tjenester, økt sosial inkludering, forpliktende samhandling og bedre ivaretakelse 
av barn og pårørende. 

Opptrappingsplanen for psykisk helse er nå avsluttet og tilskuddet er gått inn i 
rammetilskuddet. Nordreisa kommune har i stor grad brukt midlene til å opprette stillinger. 
Noe av midlene ble også brukt i forbindelse med kompetanseheving  

Målsetting 

Nordreisa kommune vil bidra til å skape et inkluderende samfunn hvor det tilrettelegges 
for mestring av hverdagen gjennom sosialt fellesskap og meningsfylte aktiviteter/arbeid  

Det skal kontinuerlig arbeides med bedring av vilkårene for barn, ungdom, eldre og 
funksjonshemmede. 

Tiltak av primær forebyggende art generelt, og spesielt i forhold til barn og unge, skal 
fortsatt prioriteres. 

I utøvelse av rus- og det psykiske helsearbeidet i kommunen skal følgende perspektiver 
ivaretas:  

 Mestringsperspektivet – et tydelig folkehelseperspektiv 

 Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretakelse av barn og pårørende 

 Helhetsperspektivet – forpliktende samhandling, økt kompetanse og bedre kvalitet 

 Helsefremmende og forebyggende perspektiv 

 Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering 
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Status handlingsplan for rus og psykiatri 2007 – 2010 

Gjennomførte planer etter handlingsplanen 

 Dagsenter og aktivitetstilbud, opprettet 20 % miljøarbeiderstilling 

 Opptettet 50 % psykiatrisk sykepleier stilling 

 Miljøarbeiderstilling 10 % barn unge opprettet 

 Miljøterapeut 50 % barn unge opprettet 

 Etablere samordnet enhet, opprettet 25 % miljøterapeut 

 Helsesøster 50 % stilling opprettet 

 Miljøterapeut for voksne 30 % opprettet av en plan på 50 % 

 Lokaler til familiesentret i orden. 

 Styrking av brukerrettede tiltak og informasjon har skjedd i planperioden 

 Midler til kompetanseheving og rekruttering brukt, her kan nevnes videreutdanning i 
psykiatri, videreutdanning innen rus, relasjons- og nettverksbygging innen psykiatri, 
forebygging barn og unge og diverse kurs. 

 

Ikke gjennomførte planer etter handlingsplanen 

 Nye botilbud, flere omsorgsboliger 

 Nye botilbud, 5 stillinger 

 Psykolog, 50 % stilling 

 Miljøterapeut, 50 % arbeid/sysselsetting 

 Grønn omsorg 

 Miljøterapeut 40 % sysselsetting 

 

 

Mollisfossen 
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Organisering av tjenesten 

Kommunen er i utstrekning på størrelse med Vestfold fylke, og har i underkant av 5000 
innbyggere. Kommunesenteret Storslett ligger sentralt plassert. Her er Helsesenteret 
Sonjatun som rommer et stort spekter av helsetjenester, både kommunale, statlige og 
private. Her er syke- og fødestue. Distriktsmedisinsk senter med flere 
spesialisthelsetjenester er under utvikling. Senter for psykisk helse ligger like ved. Her ligger 
også kommunens tre sykehjem; Sonjatun sykehjem, Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun bo 
og kultursenter.  

Helse- og sosialavdelingen er delt i resultatenheter for helsetjenester, institusjon og 
hjemmetjenester, familiesenter og sosiale tjenester. Enhetene har hver sin administrative 
leder i tillegg til at det er flere fagledere i hver enhet. 

 

HELSE INSTITUSJONS
TJENESTE 

OMSORGS-
BOLIGER 

HJEMME-
TJENESTE 

FAMILIESENTER NAV 
SOSIAL 

Sykestue 

Fødestue 

Legetjenester 

Afasi/ Stemme 

Rehabilitering 

DMS 

Fysioterapi 

Øvrige spesialist- 

helsetjenester 

 

Sonjatun 

sykehjem 

Sonjatun bo- 

og kultursenter 

Sonjatun 

omsorgssenter 

Funksjons-

hemmede 

Psykisk 

utviklingshemm. 

Guleng 

bofellesskap 

Høgegga 

bofellesskap 

Avlastning 

Øvrige 

hjemme-

tjenester 

Fosseng 

bofellesskap 

Psykiatri 

Helsestasjon 

Barnevern 

Åpen barnehage 

Rustjenesten 

Samordna enhet for 

familier med barn 

og unge med nedsatt 

funksjonsevne 

Sosial-

tjenester 

 

 

Modellen er tuftet på tradisjoner med å arbeide på tvers, være utviklingsorientert, 
utveksle personale og for øvrig samarbeide godt.  

Psykisk helsevern er en integrert tjeneste i pleie og omsorgsavdelingen. Det er mange 
ansatte som i sitt arbeid møter personer med psykiske lidelser og har forskjellige roller i 
omsorgskjeden. Flerfaglighet og samarbeid er nødvendig. Personell med spesialkompetanse 
i psykiatri må organiseres slik at deres kompetanse kommer ut til de med spesielle behov.  
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Kommunens rus- og psykiatriteam har følgende medlemmer og oppgaver:  

 kommunelege  

 representant fra Mental helse 

 ruskonsulent 

 representant fra DPS 

 fagleder psykiatri 

 enhetsleder familiesenter 

 virksomhetsleder for hjemmesykepleien 

 NAV 

 

Teamets arbeidsoppgaver vil være å ha fokus på det overordnede plan:  

 Følge opp det overordnede planarbeidet.  

 Ha fokus på utfordringer for eksempel dobbeltdiagnose problematikken.  

 De skal også lage, evaluere og justere samarbeidsrutiner 

 Arbeide for større åpenhet i befolkningen. 

 Arrangere ”Verdensdagen for psykisk helse” 

 Rådgivende organ i forhold til psykisk helse. 

 Ha fokus på kompetanseheving og tverrfaglighet 

 Høringsinstans til overordnede planer i emnet 

 

Det er etablert samarbeidsrutiner mellom kommunens helsetjenester og spesialist- 
helsetjenesten i forhold til: 

 Kartlegging og diagnostisering av personer med dobbeltdiagnoser 

 Oppfølging av personer med rus/psykiske problemer 

 Samhandling ved akutte behov 

 Oppfølging av barn/unge til psykisk syke foreldre 

 Oppfølging av barn/unge til foreldre med rusproblemer 
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Voksne med psykiske lidelser 

Status i dag 

Psykisk helsearbeid i kommunen er tiltak rettet inn mot mennesker med 
psykiske lidelser, deres familier og øvrig nettverk. Psykisk helsearbeid er både et 
kunnskaps- og praksisfelt. Det omfatter også arbeid på systemnivå som 
forebygging av psykiske lidelser, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke 
stigmatisering og diskriminering. Arbeidet omfatter tiltak og tjenester for både barn, unge og 
voksne, herunder også personer som har dobbeltdiagnose, som psykiatri/rus, 
psykiatri/utviklingshemming, psykiatri/demens og psykiatri/alvorlig syke. 

Arbeidet omfatter både forebyggende tjenester, utredning, behandling, habilitering, 
rehabilitering, oppfølging og støttetjenester.  

Man regner med at ca. 2 % av befolkningen har langvarige og omfattende behov for 
tjenester fra hjelpeapparatet. For Nordreisa kommune vil dette utgjøre ca. 100 personer. 
Tjenesten har fast kontakt med 38 personer. Dette betyr at det er et udekkede behov i 
kommunen. 

Arbeidsmarkede i dag er lagt opp med tanke på at den enkelte skal yte 100 % hele tiden. 
Krav til produktivitet og effektivitet fører til at mennesker med psykiske/rus problematikk 
ikke får et tilpasset arbeidstilbud og faller derfor ut av arbeidsmarkede. 

Individuelle planer/ansvarsgrupper 

Det er ikke så mange som har individuelle planer. Alle har fått informasjon om individuell 
plan, og de som vil ha det har fått slik plan. Det er 5 brukere som for tiden har plan ut fra 
eget ønske. Det er etablert mange ansvarsgrupper, alle har fått tilbud om ansvarsgruppe og 
de fleste har en slik gruppe rundt seg. Ansvarsgruppene fungerer noe ulikt alt etter 
brukernes ønsker og behov. De ulike faginstansene deltar på møtene. Det er nødvendig med 
ytterligere motivering både overfor brukere og pårørende, slik at flest mulig får utarbeidet 
en individuell plan. 

Samarbeidsarenaer 

Tjenesten samarbeider med mange eksterne etater for å gi et best mulig tilbud til 
brukerne. Her kan nevnes NAV, UNN, Kløvertun, ASVO, Nordtro, Senter for psykisk helse 
Nord Troms, Nordreisa videregående skole og det private næringsliv. 

Omsorgsboliger/andre botilbud 

Bofellesskap med fellesrom og personaldel for 6 personer med psykiske lidelser er 
etablert på Fosseng. Til sammen bor det 11 personer i omsorgsboliger/leiligheter. Utenom 
dette bor det også brukere i egne leiligheter/hus, noen sammen med pårørende og noen på 
sykehjemmene. 
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Fagpersonell 

Vi har 4 psykiatriske sykepleiere, 3 av dem har videreutdanning i rus. Tre hjelpepleiere 
har videreutdanning i psykiatri og 1 hjelpepleier har videreutdanning i rus. Ulike 
yrkesgrupper har tatt tverrfaglig videreutdanning i psykiatri, og flere andre har 
realkompetanse innenfor psykisk helsearbeid.  

Det er 13,8 årsverk som arbeidet direkte mot voksne med psykiske lidelser. 

Spesielle tjenestetilbud 

”Møteplassen” er et dagtilbud som 
startet i 1993 med å ha åpent en dag i uken. 
Dagtilbudet har i mange år flyttet flere 
ganger og det er enda ikke avklart hvor de 
vil få en permanent plassering. Møteplassen 
har åpent 5 dager i uken. Målet er å styrke 
mestringsevnen gjennom bla 
formingsaktiviteter, turgrupper og andre 
fysiske aktiviteter. Dette er viktig for å 
hindre sosial isolasjon og ytterligere 
forverring av sykdommen. Det er under 
planlegging økning av dette tilbudet.  

Lokalene disponeres også av Mental helse. 

Brukerundersøkelser  

I forbindelse med at Rus- og psykiatriplanen skulle rulleres og at opptrappingsplanen 
innenfor psykisk helse er avsluttet var det et ønske å spørre brukerne av tjenesten hvordan 
de opplever hvordan de opplever tilbudet nå. 

Det ble våren 2010 gjennomført en brukerundersøkelse hvor problemstillingen var: 

”Hvordan opplever du som bruker, de tjenestene kommunen tilbyr?  

Synes du disse tjenestene er gode nok for deg?” 

Da forrige plan ble laget ble det også foretatt en brukerundersøkelse med samme 
problemstilling. 

Brukerundersøkelsen i 2010 besto av 38 registrerte brukere relatert til psykisk helse. 19 
av de 38 besvarte undersøkelsen. Dette ga en svarprosent på 50. Det var 20 kvinner og 18 
menn som deltok i undersøkelsen. 

I undersøkelsen i planen 2007 – 2010 var svarprosenten på 75, noe som tilsier en 
nedgang i svarprosenten på 25. 

Som metode ble det brukt kvalitativ intervju, samt selvstendig besvarelse. Intervjuene 
ble gjennomført av ansatte i psykiatritjenesten. De fleste intervjuene ble gjennomført 
hjemme hos brukerne. 

  

Møteplassen 
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Behov for bolig 

15,78 % av brukerne som har svart på undersøkelsen at de ikke er tilfreds med den 
boligen de har i dag. I 2006 var det 19 % som ikke var tilfreds med den boligen de hadde. 

Behov for arbeid/ fritidstilbud/aktiviteter 

 Et stort flertall av informantene var tilfredse med fritidstilbudet i kommunen.  

84 % av informantene har svart at de benytter Møteplassen jevnlig. De fleste har svart at 
de synes Møteplassen er en viktig arena for det sosiale og gir motivasjon for å delta i et 
fellesskap. Flertallet syntes også at de har en bra innflytelse på hvordan tilbudet der er. Det 
er noe av det samme som kom fram i undersøkelsen i 2006.  

 I forhold til endringer i arbeidssituasjonen var det 10,5 % som ønsket en endring, mens 
det i 2006 var 14 %. Det kom ikke frem om det var arbeidsrelaterte aktiviteter eller om det 
var vanlig lønnet arbeid. 

Hjemmetjenesten (både psykiatri og somatisk) 

90 % av de som har svart på undersøkelsen er fornøyd med det tilbudet de får, men noen 
ønsker  tettere oppfølging. Spesielt fornøyd er brukerne med de ulike aktivitetene, både de 
fysiske og sosiale tilbudene de får. Dette kom også fram i undersøkelsen i 2006. 

Senter for psykisk helse 

De fleste som benyttet seg av tilbudet var fornøyd, de syntes det var bra å ha noen å 
snakke med. I undersøkelsen i 2006 kom det fram det samme men da kom det også fram at 
de savnet et tettere samarbeid med kommunen. 

Legetjenesten 

95 % av de som hadde svart på undersøkelsen var fornøyd med sin fastlege. De fikk god 
oppfølging/kontakt. Spesielt at de har samme lege over tid. Det samme kom fram i 2006. 

NAV 

Tilbakemeldingene fra de som mottar hjelp fra NAV er at de stort sett er fornøyd, men 
ønsker bedre tilgjengelighet enn det som er i dag og saksbehandlingen tar for lang tid. I 2006 
var ikke brukerne fornøyd med den hjelpen de fikk, de følte at det var lang ventetid og 
mange personer å forholde seg til. Her er det i dag en økt tilfredshet. 

Støttekontakttjenesten 

På dette punktet er det få som har svart så det er vanskelig å trekke konklusjon, men de 
som har støttekontakt er fornøyd og opplyser at det er bra at de har noen å være sammen 
med. I 2006 var ikke brukerne fornøyd med tjenesten. 

”Opplever du at tilbudet til mennesker med psykiske lidelser er blitt bedre i løpet av 
opptrappingsperioden?” 

Dette spørsmålet ble ikke stilt i undersøkelsen i 2006. 

68.4 % har svart at de opplever at tilbudet er blitt bedre i løpet av opptrappingsperioden. 
Det som kom fra var at det er blitt et bedre tilbud i kommunen, at flere arbeider i psykiatri 
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tjenesten, at kvaliteten på tjenestene er blitt bedre, at det er en bedre og raskere oppfølging 
og at det er større fokus på psykiske lidelser. 

Konklusjon: 

Når man ser på de 2 undersøkelsene kan det se ut som at tilfredsheten blant brukerne er 
blitt bedre. 

Mål for tjenesten 

 Det skal sikres at tjenestetilbudet oppleves helhetlig og koordinert. 

 Det skal sikres at brukeren behandles med respekt, og har tillit til dem som skal utøve 
tjenesten og de skal oppleve å bli tatt med på råd. 

 Det skal sikres at psykisk helsearbeid skjer med basis i et felles verdigrunnlag. 

 Det skal sikres kontinuitet for brukeren gjennom stabile relasjoner. 

 Det skal sikres at personer som har behov for hjelp får hjelp, og at det psykiske 
helsearbeid blir tydelig i organisasjonen. 

Kompetanseheving 

Kompetanseheving innenfor psykisk helsearbeid må skje på alle nivå og i en kontinuerlig 
prosess gjennom veiledning, interne og eksterne kurs og gjennom etter- og videreutdanning. 
Personalet gis mulighet til kompetanseheving gjennom kursmidler og stipendordninger. Det 
er også finansieringsmuligheter gjennom Staten.  

Hovedutfordringer i de kommende år 

 Skape en meningsfull hverdag 

 Tilrettelegging og tilgang på arbeidsplasser 

 Større åpenhet om psykiske lidelser 

 Holdningsskapende arbeid og nettverksbygging 

 Helhetlig tjenestetilbud 

 Kompetanseheving 

 Brukermedvirkning 

 Veiledning og oppfølging 

 Fortsatt vektlegging og styrking av forebyggende arbeid 

 Kartlegging og diagnostisering av dobbeltdiagnoser 

 Samkjøring rus/psykiatri 
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Tiltak 

 Styrking av brukerrettede tiltak og informasjon 

 Kompetanseheving og rekruttering av personell 

 Nye botilbud – flere omsorgsboliger 

 Utvikle dagsenteret og andre aktivitetstilbud 

 Utbygging av kultur- og fritidstiltak, herunder støttekontakter  

 Styrking av hjemmebaserte tjenester og styrking av tilrettelagte tjenester i kommunen  

 Tettere samarbeid med NAV og andre aktører på arbeidsmarkede– arbeid til flere 

 Styrking av samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

 Økt brukermedvirkning, bruke pårørende som ressurspersoner 

 Pårørendearbeid 

 Arbeide for å utvikle større åpenhet om psykisk helse 

 Fokusere på tverrfaglig samarbeid 

 Etablering av rus/psykiatri i samme enhet. 

Handlingsplan 

Styrking av brukerrettede tiltak og informasjon 

Brukerne må oppleve at de får nok og riktig informasjon om sine rettigheter. Ved å 
opprette et kontor (samordnet enhet)hvor alle brukerne kan få informasjon om sine 
rettigheter, vil en kunne sikre informasjonsflyten. 

Det må også fokuseres på tiltak som botilbud, støttekontakt, hjemmehjelp og 
aktivitetstiltak. Alt dette hører hjemme i en individuell plan. Man må bestrebe seg på at 
brukerne får informasjon om hva en individuell plan er, at de har krav på å få utarbeidet en 
og at de motiveres til dette. 

Kompetanseheving og rekruttering av personell 

For at mennesker med psykiske lidelser skal få tilfredsstillende tjenester og at det 
forebyggende arbeidet skal bli ivaretatt, trengs det et tilstrekkelig antall godt utdannet 
personell. Det må fremover settes av midler til kompetanseheving og ansatte må motiveres 
til å ta utdanning/videreutdanning. Gode permisjonsvilkår er nødvendig. 

Nye botilbud – flere omsorgsboliger 

Det kom fram i brukerundersøkelsen at det er et behov for flere boliger. Man må i 
planarbeidet ta med de som ikke deltok, men som på sikt vil ha behov for bolig. Planene må 
inneholde nye stillinger til disse boligene. 

Permanente lokaler for dagtilbudet 

Det må arbeides for at dagsenteret Møteplassen får permanente lokaler 
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Utvikle bedre kultur- og fritidstiltak, herunder støttekontakttjenesten 

Det er ikke mangel på fritidstilbud. Imidlertid er problemet at mange med psykiske 
lidelser ikke klarer å nyttegjøre seg de tilbudene som finnes. Angst og mangel på sosialt 
nettverk setter ofte en grense for deltagelse i sosiale aktiviteter. De trenger hjelp til å 
komme i gang. Det er behov å utvide støttekontaktordningen, og arbeide for å sikre stabile 
og kvalifiserte tjenesteytere. Aktivitetene må være tilpasset brukerne. 

Styrking av hjemmebaserte tjenester og styrking av tilrettelagte tjenester i kommunen 

Mange brukere med psykiske lidelser får dekket sitt behov fra den ordinære 
hjemmetjenesten. Det er likevel mange som har behov for tilrettelagte tilbud, både i forhold 
til hjelp i hjemmet og psykiatrisk sykepleie. Det er mangel på sosialfaglig kompetanse i 
hjemmetjenesten, f eks i forbindelse med økonomisk rådgivning. 

Tettere samarbeid med NAV og andre aktører på arbeidsmarkedet– arbeid til flere 

Mange med alvorlige psykiske lidelser vil aldri kunne tilfredsstille de strenge krav til stabil 
arbeidsevne, som i dag er vanlige vilkår både fra arbeidsgiver og arbeidsmarkeds-
myndighetene. I dag er det et stramt arbeidsmarked. Den psykiske lidelsen påvirker ofte 
stabiliteten, og arbeidsevnen vil variere i perioder selv om en har adekvat behandling. Det 
må settes inn tiltak for å få tilrettelagte arbeidsplasser. Det må opprettes stillinger som har 
som oppgave å skaffe arbeid til brukerne, samt drive trening, råd og veiledning både i 
forhold til bruker og arbeidsgiver. 

Styrking av samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten 

Det foregår et kontinuerlig arbeid for å få bedret samarbeidet mellom de ulike nivåene i 
tiltakskjeden. Kravet til samarbeid vil være spesielt viktig når personer får hjelp fra flere 
instanser samtidig. For denne gruppen er det snakk om både behandling, habilitering og 
rehabilitering. Det må utarbeides forpliktende retningslinjer for samarbeid mellom ulike 
instanser, og det må settes av tid til samarbeid. 

Økt brukermedvirkning, bruke pårørende som ressurspersoner 

Brukerorganisasjonene må være en naturlig deltaker i utvalg og grupper. Både brukere 
og pårørende er sterkt med på å utforme den hjelpen hver enkelt skal ha. Dette kan med 
fordel gjøres i ansvarsgruppene. Det bør bli vanlig at pårørende er med i ansvarsgrupper hvis 
brukeren ikke har noe i mot det. 

Økt fokus på pårørendearbeid kan man få til i samarbeid med pårørendes 
organisasjoner. Økonomisk støtte fra kommunen kan virke stimulerende på dette arbeidet. 

Arbeide for å utvikle større åpenhet om psykisk helse 

Dette er et punkt som kom frem i brukerundersøkelsen. Mer åpenhet om psykisk helse 
vil være med på å øke forståelsen for at dette er lidelser som mange sliter med, og som kan 
ramme hvem som helst. I et åpnere samfunn vil isolasjonen være mindre, og man vil lettere 
akseptere at ikke alle er like. Psykiatriteamet vil være en naturlig drivkraft i dette 
holdningsarbeidet. 

  

Side 299



Nordreisa kommune Rus- og psykiatriplan 2011 - 2015. 

Voksne med psykiske lidelser 

16 

 

Etablering av akutt hybelleilighet 

I dag disponerer tjenesten en akutt hybelleilighet. Erfaring tilsier at det er for liten 
boenhet for familier.  

Fokusere på tverrfaglig samarbeid 

Også innad i kommunen må det videreutvikles rutiner for gode samarbeidsordninger for 
å benytte tverrfaglig kompetanse, ansvarsfordeling og felles mål. Det er en utfordring å få 
tiltakskjeden til å henge sammen. Når problemer og/eller sykdom oppstår, kan en ved å 
sette inn behandling og tidlig sørge for langsiktig og tett oppfølging, forhindre at forløpet blir 
alvorlig og kronisk. Også her vil Psykiatriteamet kunne gjøre et arbeid.  

Man bør også se på om rus og psykiatri skal organiseres under samme enhet, for bedre 
samkjøring av tjenestene 

Ressurser/investeringer 

 100 % miljøterapeut – rettet mot arbeidsplasser, trening, råd og veiledning 

 Bygging av boliger psykiatri 

 7 stillinger til nye boliger 

 Etablere en fullverdig akutt leilighet 

 Årlige midler til kompetanseheving 

 Permanent lokaler for Møteplassen 

 Etablere stilling som er rettet mot fritidsaktiviteter 

 Etablere stilling rettet mot eldre med psykiske lidelser 

 

 

Store Sted 
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Forebyggende arbeid for barn og unge. 

Delplanen har vært et godt redskap for å styrke det forebyggende og 
helsefremmende arbeide for barn og unge og deres familier. 

 Denne planen vil videreutvikle allerede igangsatte og gode tjenestetilbud 
til brukerne. 

 Det vil videre rettes spesiell oppmerksomhet på hva som fortsatt 
oppfattes som utfordringer, samt belyse tiltak og handlingsplan for det 
videre arbeidet. 

Statusbeskrivelse 

Tjenesten har i dag 3.75 årsverk 
(helsesøsterstillinger) 

Familiesenteret skal være en 
samordnet virksomhet rettet mot barn, 
unge og foreldre. Senteret skal fortsatt ha 
en sentral rolle i det videre forebyggende 
og helsefremmende arbeidet for barn, 
unge og deres foreldre. Fra september 
2008 ble Nordreisa vertskommune for 
felles barneverntjeneste med Kvænangen 
kommune, dette ligger i enhet 
Familiesenter. Rustjenesten ble også lagt 
til Familiesenteret i forbindelse med opprettelsen av NAV. 

Familiesenterets faglige tilnærminger tar bl.a. utgangspunkt i at psykososiale 
stressfaktorer øker risikoen for utvikling av psykososiale problemer og lidelser. Som 
forebyggende tiltak vil personalet i senteret derfor bidra til at barn og unge får rett hjelp til 
rett tid. Tidlig oppdaging og tidlig hjelp er helt sentralt. Det samme gjelder tilgang på ulike 
fagfolk på et lavterskelnivå, samt nyttiggjøring av tverrfaglige arbeidsformer. 

Familiesenterets virksomhet bygger på at man best kan nå risikofamilier gjennom gode 
velferdstilbud til alle. Dette gjelder særlig de som er skeptiske for hjelpeapparatet. Allmenne 
tilbud som svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet og åpen barnehage fungerer som 
familiesenterets ”magneter”. Gjennom disse tjenester knyttes det andre fagfolk til og det 
etableres tiltak både til risikogrupper og risikopersoner. 

Det er etablert et ”basisteam” som skal være sammensatt med representanter fra åpen 
barnehage, barneverntjenesten, helsestasjonen, jordmortjenesten, PPT og BUP. Teamet skal 
ha struktur og rammer for tverrfaglige drøftinger om problemstillinger og utfordringer de 
ulike tjenester står overfor. Gjennom nyttiggjøring av den samlede fagkompetansen skal 
teamet/kommunen bli i stand til å utøve helhetlige tjenestetilbudet til brukerne, samt sørge 
for aktuelle støtte/hjelpetiltak ved behov, både på individnivå og overfor utsatte grupper. 

Familiesenteret 
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Samlokalisering av helsestasjonsvirksomhet, åpen barnehage, rustjenesten og 
barneverntjensten er avgjørende for å videreføre og videreutvikle tverrfaglige arbeidsformer 
på senteret. Å opprettholde dagens tilbud i familiesenteret forutsetter at senteret har 
ressurser til å møte de forannevnte utfordringer i det forebyggende og helsefremmende 
arbeid overfor barn, unge og deres familier. 

 

Justeringer og videreføringer av igangsatte tiltak har pågått som en kontinuerlig prosess. 
I løpet av planperioden som er gått er det også iverksatt flere store prosjekter som alle har 
til hensikt å styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn, unge og deres 
familier: 

 ”Familiesentermodellen”. Som et tiltak gjennom opptrappingsplan for psykisk helse var 
Nordreisa kommune en av 6 kommuner i landet som i tidsrommet 2002 – 2004 fikk delta 
i forsøk med utprøving og utforming av familiesentermodellen. Fast etablering og 
samlokalisering har hatt stor betydning for utviklingen av tverrfaglige arbeidsformer og 
helhetlige tjenestetiltak til brukerne. Dette er viktige virkemidler for å forebygge 
psykososiale problemer overfor barn og unge og deres familier. 

 Tidlig kartlegging av barn som har foreldre som sliter med rus og eller psykiske lidelser. 

”Tidlig kartlegging” – et prosjekt i regi av Universitetet i Tromsø, et verktøy for så tidlig 
som mulig å kunne sette inn støtte, veiledning, hjelpetiltak der en finner behov for ekstra 
oppfølging. Det kan gjelde barnets utvikling, samspill i familien, foreldrenes behov for 
styrking av sin omsorgs- og oppdragerrolle. Foreldrene er selv informanter helsestasjonen 
administrerer kartleggingen, det er et tverrfaglig ansvar for oppfølging, både innen 
Familiesenteret og eventuelt andre samarbeidspartnere 

 ”Modellkommuneforsøket”. Kommunens deltagelse i dette prosjektet skal styrke vår 
kompetanse på området barn (0-6 år) av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre. 
Det er en nedsatt en bred tverrfaglig arbeidsgruppe i kommunen og fra 
spesialisthelsetjenesten for å utvikle systematisk arbeid med disse barna og familiene 
gjennom bla felles prosedyrer og rutiner for aktuelle samarbeidspartnere 

 ”Unge og rus” et rusforebyggende arbeid. Her vektlegges ressursfokusering i stedet for 
problemfokusering. Tilrettelegging av forskningsbaserte undervisningsprogram om rus i 
skolene. Supplert med program om foreldresamarbeid.  

 Olweusprogram mot mobbing i skolene.  

 Prosjekt hjemmebaserte tiltak i barnevernstjenesten er gått fra prosjekt til 
ordinær virksomhet og brukes nå som alternativ til plassering. Metoden kan 
også nyttes i saker der alvorlighetsgraden er lavere. 

 Kompetanseheving om temaet rus overfor samarbeidspartnere.  

 Videreutvikle samarbeidsrutiner mellom ulike faginstanser ved oppfølging av brukere der 
det er spørsmål om rusproblemer. 

 Skolevegringsteam ble opprettet høsten 2010. Består av barnevern, PPT, helsesøster, 
BUP og rektor og sosiallærer ved Storslett skole. Andre innkalles etter behov. 
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 Barnehageteam ble opprettet høsten 2010 

Utfordringer 

 Oppfølging av barn / unge med psykisk syke foreldre, videreutvikle mestringsgrupper.  

 Oppfølging av barn / unge med psykososiale / psykosomatiske plager, videreutvikle KID-
kurs (mestring av depresjon) 

 Oppfølging av barn / unge med stort skolefravær / atferdsvansker 

 Kontinuitet i oppfølgingen av familier som med bakgrunn i barnevernloven har 
oppfølging med frivillige hjelpetiltak. Det skal fortsatt arbeides etter forståelse og 
metode som ligger i hjemmebaserte tiltak. 

 Forebygge/redusere institusjonsplassering av barn/unge som barnevernstiltak. 
(Videreutvikle hjemmebaserte tiltak) 

 Styrking og nyttiggjøring av familiers naturlige nettverk som supplement til hjelpetiltak.  

 Forebygge rusproblemer blant ungdom 

 Videreutvikle trygge ungdomsmiljøer 

 Styrke kompetansen blant fagpersonell 

 Få kompetanse om og benytte evaluerte kartleggingsredskap for tidlig identifisering av 
barn, unges og familiens utfordringer og problemer for å kunne komme tidlig til med 
støtte og hjelpetiltak. 

 Videreutvikle kommunens tverrfaglige arbeid for å være i stand til å møte barn, unges og 
familiens sammensatte problemer. 

 Rekruttering og opprettelse av mestringsgrupper for barn av rusmisbrukere og / eller 
psykisk syke. 

 

Målsetting 

Hovedmål 

 Barn og unge i Nordreisa skal ha trygge oppvekstvilkår. 

Delmål 

 Styrke arbeidet med forebyggende tjenester. 

 Det skal legges vekt på primærforebyggende arbeid, samt tiltak som har til hensikt å 
styrke foreldrerollen, og styrke barn og unges selvfølelse. 

 Kommunens faginstanser skal være i stand til å ”fange opp” signaler på et tidlig tidspunkt 
om spesielle behov hos barn unge, og videre sørge for at det iverksettes nødvendige 
tiltak. 
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 De offentlige tjenester overfor barn og unge skal ivaretaes i et helhetsperspektiv. Aktiv 
brukermedvirkning skal nyttiggjøres som viktig ressurs. 

 Gjennom tverrfaglige arbeidsformer skal barn og unge med spesielle behov sikres 
adekvat hjelp på et tidlig tidspunkt.  

Tiltak 

 Videreføring av tidlig kartlegging – tidlig intervensjon knyttet til helsestasjonsarbeidet, og 
nyttiggjøring av tverrfaglige arbeidsformer i oppfølging ved behov.  

 Videreutvikle samarbeidet med senter for psykeisk helse og kommunal helsetjeneste for 
å legge til rette aktuell oppfølging av barn, unge av psykisk syke foreldre.  

 Videreutvikle samarbeidsrutiner med senter for psykisk helse, fastlegene og øvrig 
hjelpeapparat for å legge til rette for langsiktig, systematisk og helhetlig oppfølging av 
barn og unge til foreldre med rusproblemer.(Jf Modellkommuneforsøket)  

 Styrke skolehelsetjenesten. Utforme gode arbeidsformer for oppfølging av elever med 
særlige behov, i samarbeid med lærere og andre samarbeidsparter. Eks. elever med 
psykososiale plager, skolefravær / adferdsvansker. Styrke helsesøsterressursen i 
ungdoms- og videregående skole, dagens kapasitet er ikke tilstrekkelig. Det er spesielt 
viktig at helsesøstertjenesten blir styrket i videregående skole da de ivaretar en regional 
funksjon. 

 Videreføre Olweusprogrammet mot mobbing i skolen. Videreføre positive miljøtiltak på 
Storslett skole. 

 Videreføre det rusforebyggende arbeidet i skolen. Opprettholde struktur og rammer for 
gjennomføring av programmet ”Unge og rus”, samt supplerende program om 
foreldresamarbeid.  

 Videreføre arbeidet fra rusforebyggende gruppe med tverrfaglig oppfølging av 
”risikoungdommer”og deres foresatte.  

 Styrke rusfrie miljøtiltak i ungdomsmiljøer. Oppgradere positive tiltak i ungdomsklubben, 
gjennom samarbeid med ungdomsrådet klubbleder 

 Opprettholde tilbudet helsestasjon for ungdom. 

 Styrke og videreutvikle barneverntjenestens hjemmebaserte tiltak.  

 Etablere samarbeid med foreldre/foresatte for å nyttiggjøre familiens naturlige nettverk 
som et viktig supplement til aktuelle hjelpetiltak. 

 Ha fortsatt fokus på kompetanseheving og rekruttering av fagpersonell. 

 Videreutvikle tverrfaglige samarbeidsformer mellom kommunens tjenester, 
fylkeskommunen og statens tjenester.  

 Videreføre mestringsgrupper for barn av rusmisbrukere og / eller psykisk syke. 
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Handlingsplan 

Behov for ressurser / investeringer 

 50 % helsesøsterstilling flyktningearbeid. 

 50 % stilling rusforebygging 

 Barnevernpedagog 50 % stilling til forebyggende arbeid 

 Miljøterapeut 10 % stilling (påbygning eksisterende stilling) 

 Psykolog 50 % stilling til forebyggende arbeid 

 100 % helsesøster i skolehelsetjenesten 

 

Side 305



Nordreisa kommune Rus- og psykiatriplan 2011 - 2015. 

22 

 

RUSOMSORG. 

Lovgivning 

Lov om sosiale tjenester m.v. 

Lov om helsetjenesten i kommunene 

Hver kommune er pålagt å ha en alkoholpolitisk 
handlingsplan, jf alkohollovens § 1-7d som har følgende 
ordlyd: ”Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk 
handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om 
innholdet av kommunal handlingsplan.” 

Sentrale føringer:  

Rusreformen (2004) 

Opptrappingsplan for rusfeltet (2008) 

Statusbeskrivelse 

Generelt 

Tjenesten har 1,3 årsverk som skal dekke forebyggende arbeid og rusomsorg. Det er 2 
vernepleiere, hvorav 1 med videreutdanning i rus og psykiatri. 

Når det gjelder rusomsorgen har ikke kommunene det økonomiske ansvaret for 
behandlingsopphold i de institusjoner som er underlagt helseforetakene. Dette har ført til at 
flere personer er blitt søkt til rusbehandling i institusjon. Dette har igjen ført til ventetid på 
minimum 6 måneder for institusjonsbehandling. Det er en stor utfordring for 
hjelpeapparatet i kommunen å følge opp brukerne og pårørende i påvente av en 
behandlingsplass på institusjon.  

Kommunen mangler fortsatt lavterskeltilbud til misbrukere som ikke klarer komme ut av 
sitt misbruk. Disse har krav på oppfølging med bla omsorgs- og skadereduserende tiltak for å 
gi rusmisbrukere en verdig livssituasjon. Dette krever spesialtilpassede tiltak som er godt 
tilgjengelig som bolig, helse og aktivisering. Problemer knyttet til alkohol og andre rusmidler 
forutsetter tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. 

Sysselsettingstilbud for personer før, under og etter rehabilitering mangler fortsatt. 

Debutalderen for alkohol og narkotika er synkende, også i Nordreisa. Hjelpeapparatet 
opplever at stadig yngre barn og unge er på arenaer hvor alkohol og narkotika er tilgjengelig, 
og blir tilbydd dette. Å jobbe oppsøkende blant barn og unge vil derfor være et viktig 
rusforebyggende arbeid. Hjelpeapparatet opplever at unge har inntatt en liberal holdning til 
bruk av hasj. 
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Dobbeltdiagnoser 

Rus-psykiatri 

Mange som sliter med rusproblemer har også psykiske lidelser. Tiltak innen det psykiske 
helsearbeidet og tiltak innen rusfeltet bør derfor sees i sammenheng, slik at denne gruppen 
kan ivaretas på en hensiktsmessig måte. Arbeidet med planen for det psykiske helsearbeidet 
bør derfor sees i sammenheng med utarbeidingen av rusmiddelpolitisk handlingsplan, og det 
tverrfaglige samarbeidet mellom Rus- og psykiatrifeltet må styrkes. 

Status pr i dag 

Kommunen har i dag flere personer med rus-psykiatri problematikk. Hvilken diagnose 
som kom først er individuelt. Oppfølging av disse gis primært fra rustjenesten, fastlegen 
psykiatritjenesten, og NAV. 

En del har ingen oppfølging av hjelpeapparatet dersom de ikke er eller har vært i 
behandling på rus eller psykiatriske institusjoner, eller er i søknadsfase til disse.  

Helsetjenesten og rustjenesten ser et økende antall med rus-psykiatri problematikk. 
Dette særlig blant unge. Hvilken problematikk som fører til rusen , eller til den psykiske 
lidelsen er individuelt, men det oppleves ofte at ungdommer sier de begynte å ruse seg på 
grunn av psykiske problemer som angst, depresjon eller udiagnostisert ADHD. Dette kommer 
også frem hos voksne med rus-psykiatri diagnose. 

Det er fortsatt vanskelig å få ”rett behandling på rett sted” for mennesker med dobbelt 
diagnose. De er fortsatt kasteballer i hjelpeapparatet. Rus-institusjoner mener det er for mye 
psykiatri til at de kan tilby behandling, og psykiatriske institusjoner mener at de først må 
behandles for sine rusproblemer før de kan få behandling for sine psykiske lidelser. 

Det er vanskelig for mennesker med rus-psykiatri diagnose å få innpass i 
arbeidsmarkedet. Arbeidsinnsatsen er avhengig av dagsformen. Det er ikke tilrettelagt 
arbeidsplasser for denne gruppen. 

Det er fortsatt liten kompetanse om rus-psykiatri. Problematikken rundt rus dreier seg 
også om liten evne til å håndtere penger, de pådrar seg gjeld, som igjen fører til forverring av 
både den psykiske helsetilstanden og økt rusing.  

Omsetning av rusmidler 

Alkohol 

Det ser ut til å ha vært en kraftig økning i alkoholforbruket blant ungdom de siste ti 
årene. I aldersgruppen 15-20 år er gjennomsnittsforbruket i dag ca 5 liter ren alkohol pr år, 
mot 3 liter først på 90-tallet. Guttene drikker generelt mer enn jentene, men jentene 
kommer fort etter.   

SIRUS Rapport Nr. 5/2009 

For årene 2006 – 2008 sett under ett, oppga noe over ¼ av alle ungdommer at de hadde 
opplevd krangel, noe over 10 prosent at de hadde opplevd slagsmål og noe over 10 prosent 
at de hadde vært utsatt for ulykke i forbindelse med alkoholkonsum. 
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Alkohol er ofte inngangsporten til utprøving av andre rusmidler. Alkoholforskningen viser 
en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen og skadevirkningene. 
Økt tilgjengelighet fører til økt forbruk og økt forbruk øker risikoen for sykelighet, 
dødelighet, ulykker, vold, negative sosiale utslag m.v.(Kilde: SIRUS-rapport nr.1 2001) 

Ifølge politiet er hjemmebrent fortsatt mest utbredt i enkelte ungdomsmiljøer og blant 
de ”gamle” alkoholikerne, samtidig ser man at hjemmebrent er sterkt nedadgående.   

 

 

Statistikk salg av øl i butikker Nordreisa kommune (øl – antall liter): 

Butikk / ølutsalg       

         

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

127 608 132 338 208 163 212 728 184 800 177 638 203 884 207 368 

Alle butikker fikk salgsbevilling fra 2004. 

Skjenkesteder 
     

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vin 3833 3284 1863 2571 1856 2338 2165 2357 

Brennevin 835 1431 598 972 1003 1395 1147 913 

Øl 15 949 13 821 11 761 18 066 14 428 22 534 15 882 17565 

 

 

Literomsetning år for år – Storslett Vinmonopol. 

 2002 2003* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alkoholfritt  104 125 116 119 130 133 155 132 

Brennevin 34 426 30 256 24 709 25 356 26 200 26 505 27 836 29 828 

Øl 4 269 3 709 1 404 1 541 1 588 1 473 1 378 1 544 

Vin 66 077 62 212 54 744 58 361 59 453 61 646 67 703 76 184 

Totalt 104 876 96 301 80 973 85 376 87 371 89 757 97 072 107 689 

Butikken åpnet 18 sept 1998, Skjervøy åpnet Vinmonopol 15 juni 2003 
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Narkotika 

I de senere år har bruken av illegale rusmidler blant unge økt sterkt. I aldersgruppen 15-20 år har 
andelen som svarer at de har brukt ulike illegale rusmidler de siste årene blitt fordoblet.  En vet lite 
om bruken av illegale rusmidler i den voksne befolkningen utover de som har fått alvorlige 
avhengighetsproblem. Flere undersøkelser tyder på at det er langt flere brukere av slike stoffer enn 
de som hjelpeapparatet identifiserer som rusmisbrukere.(kilde: SIRUS). 

 I 2010 hadde rustjenesten fast oppfølging av 24 personer med rusavhengighet etter eget ønske. 
Her er nok store mørketall. Oppfølgingen har et minimums løp på 3 år. Nordreisa kommune har i 
løpet av en 4 års periode hatt oppfølging av 2 personer i legemiddelassistert rehabilitering(LAR), som 
i utgangspunktet er et livslangt behandlingsløp.  

Tilgangen på, og bruken av rusmidler, er i stadig endring og økning.  Brukergrupper endrer seg, 
og det samme gjør tiltak og metoder for behandling.  

De siste 5-10 årene har det vært en tydelig dreining fra alkoholmisbruk til blandingsmisbruk 
(alkohol, piller, narkotika). Erfaringer viser at brukerne av rusmidler blir yngre. Det er hasj og 
amfetamin som er de mest brukte narkotiske rusmidlene. En stor del av misbrukerne er 
arbeidsledige, uten reelle muligheter til å få seg et ordinært arbeid. Disse lever av sosialhjelp eller 
trygdeordninger. Det er svært få som har et dagtilbud. Behovet for sysselsetting og aktivitetstilbud er 
stort, og må prioriteres. Dette gjelder også for de som er i et rehabiliteringsopplegg hvor behovet for 
arbeid/sysselsettingsplasser og aktivitetstilbud er en svært viktig del av prosessen.   

Data fra politiet, statistikk fra 2009 

 Antall meldte voldstilfeller: 36. Hovedtyngden av volden skjer i ruspåvirket tilstand 
(privatfester og utenfor skjenkesteder) 

 Familievoldsproblematikk. Antall saker som er anmeldt: 12. Dette dekker fysisk/psykisk 
vold, sedelighetsforbrytelser 

 14 tilfeller av ruspåvirket kjøring 

 Antall narkotikasaker er 31. Det er gjort beslag av alle typer narkotika i Nordreisa. 

 Antall ordensforstyrrelser på offentlig sted er 11. Husbråk blir kun loggført i politiets 
vaktjournal så fremt det ikke ender med anmeldelse. Politiet mener tallet er betydelig 
høyere. 

Det kan bemerkes at antall narkotikasaker har hatt en markert økning i 2010 og for tiden 
er det opprettet ca. 50 saker (oktober 2010). Bekymringen er at det stadig dukker opp nye 
og unge personer som ikke tidligere har vært registrert som brukere. Videre er tendensen at 
flere bruker annet en Hasjisj, det vil si Amfetamin, medikamenter og lignede. 
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Delmål for tjenester til mennesker med rusproblemer. 

 Tidlig kartlegging som viktig del av rusforebyggende arbeid. 

 Det skal sikres at mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser får et helhetlig, 
langsiktig og tverretatlig tjenestetilbud ut fra tidlig kartlegging og diagnostisering. 

 Det skal foreligge retningslinjer og rutinebeskrivelser for helhetlig og langsiktig 
oppfølging av personer som sliter med rus og psykiske problemer. Gjelder også gravide 
rusmisbrukere. 

 Kvinner med rusproblemer skal møte et hjelpeapparat hvor deres sammensatte 
problematikk gis en helhetlig behandling og oppfølging.  

 Kompetansen på vold og overgrep skal heves.  

 Det skal være systematisk fokus og det skal sikres at mennesker med dobbelt diagnoser 
blir fulgt opp på alle arenaer det er behov for hjelpetiltak. 

 Tverretatlig kompetanseheving på rus og psykiatri. 

 Det skal være tilbud om tilpasset boliger til personer med rusavhengighet, eventuell 
psykiske lidelser. 

 Det skal sikres at det finnes alkoholfrie arenaer for innbyggere som ønsker slikt tilbud. 

 Brukere og pårørende skal sikres oppfølging i påvente av rusbehandling på institusjon. 

 Tjenestetilbudet til rusmisbrukere skal være systematisk, helhetlig og tverrfaglig. 

 Styrking av samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

 Rusmisbrukere som forblir rusavhengige skal sikres en verdig livssituasjon med omsorgs- 
og skadereduserende tiltak. 

 Lavterskeltilbud til rusavhengige, behov for dagsentertilbud. 

 De som er i behandling eller har klart å bli rusfri skal sikres oppfølging så lenge det er 
behov. 

 Barn og voksne som pårørende skal sikres tverrfaglig oppfølging. 

 Det skal sikres samarbeid med NAV for tilrettelegging av arbeidstrening, praksisplasser 
og lignende 

 Det skal sikres at rusmisbrukere opplever forståelse og faglig kvalitet i hjelpeapparatet. 

Utfordringer i forhold til rusomsorg. 

 Dagsenter som omsorgs- og skadereduserende tiltak 

 Kompetanseheving 

 Etablere tidlig kontakt med barn/unge som er i risikogruppe 

 Samarbeid mellom kommunale instanser og spesialisthelsetjeneste 
for å skape et helhetlig tilbud. 
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 Utvikle differensierte tjenester til personer som forblir rusavhengige for å oppnå en 
bedre livssituasjon. 

 utvikle gode kartleggingsverktøy for personer som sliter med rus– og psykiske lidelser. 

 Utvikle gode samhandlingsrutiner for langsiktig oppfølging av kvinner med rusproblemer 
og deres familier. 

 Samarbeide med NAV for å utvikle/tilrettelegge for arbeidstrening, praksisplasser og 
annen form for sysselsetting. 

 Prioritere rehabiliteringstiltak for rusavhengige som har vært eller er i behandling eller 
på annen måte klart å bli rusfri. 

 Kompetanseheving 

 Tilpassede boliger 

 Systematisk fokus på rusavhenighet og dobbelt diagnose problematikk. 

Tiltak 

 100 % stilling til forebygging og oppfølging rus. 

 70 % stilling oppfølging rus (påbygning eksisterende stilling) 

 Tidlig kartlegging og diagnostisering av dobbelt diagnoser. 

 Etablere og videreutvikle samarbeidsrutiner med NAV, 2.linjetjeneste samt øvrig 
helsetjeneste. 

 Tilrettelegging av arbeidsplasser. 

 Veiledning og oppfølging av arbeidsgivere. 

 Felles kartleggingsverktøy  

 Felles rutinebeskrivelser og prosedyrer. 

 Felles dagsentertilbud for rus/psykiatri  

 Kompetanseheving på rus og psykisk helse 

 Fortsatt fokus på forebyggende rusarbeid bla. Gjennom de ulike program og tiltak som er 
etablert. Viser til mer utfyllende i forebyggende del for barn og unge. 

 Tilbud om alkoholfrie arenaer skal utvides som lavterskeltilbud. 

 Systematisk og langsiktig oppfølging av brukere og pårørende i vente- og 
rehabilitering/habiliterinsprosessen. 

 Omsorgs- og skadereduserende tiltak som bolig, systematisk helsetilbud, aktivisering til 
de som forblir rusavhengige 

 Styrke den oppsøkende virksomheten overfor barn og unge som et forebyggende arbeid. 

 Styrke den oppsøkende virksomheten overfor rusmisbrukere. 

 Boliger 

 Samarbeid med bruker og pårørende organisasjoner.  
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FELLES HANDLINGSPLAN FOR RUS OG PSYKIATRI 

 Tidlig kartlegging og diagnostisering av dobbelt diagnoser.   2011 

 Psykiske lidelser og rusproblemer må sees i sammenheng hos hjelpeapparatet.  2011 

 Etablere samarbeidsrutiner med NAV, 2.linjetjeneste samt øvrig helsetjeneste. 2011 

 Systematisk fokus på rusavhengighet og dobbelt diagnose problematikk.   2011 

 Tilrettelegging av arbeidsplasser. ---- 

 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid   2011 

 Felles kartleggingsverktøy   2011 

 Felles rutinebeskrivelser og prosedyrer.   2012 

 Fortsatt fokus på forebyggende rusarbeid bla gjennom de ulike program og tiltak som er 
etablert. Viser til mer utfyllende i forebyggende del for barn og unge.   2011 

 Tilbud om alkoholfrie arenaer skal utvides som lavterskeltilbud.   2012 

 Tilrettelegging av arbeidsplasser og veiledning av arbeidsgiver   2012 

 Systematisk og langsiktig oppfølging av brukere og pårørende i vente- og 
rehabilitering/habiliteringsprosessen.   2011 

 Omsorgs- og skadereduserende tiltak som bolig, systematisk helsetilbud, aktivisering til 
de som forblir rusavhengige ---- 

 Styrke den oppsøkende virksomheten overfor barn og unge som et forebyggende arbeid. 

 Styrke den oppsøkende virksomheten overfor rusmisbrukere. 

 Styrke kartleggingsarbeidet.   2011 

 Kompetanseheving  ---- 

 Samarbeid med bruker og pårørende organisasjoner.  2011 
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TILTAK/RESSURSER/INVESTERINGER - RUS OG PSYKIATRI 

Tiltak Prioritet Kostnader 

Årlige midler til kompetanseheving  20 000 

70 % stilling - oppfølging rus (påbygning eksisterende 
stilling) 

1 350 000 

50 % stilling – fritidsaktiviteter rus  2 250 000 

Møteplassen - Permanente lokaler rus/psykiatri 3  

100 % miljøterapeut –  

rettet mot arbeidsplasser, trening, råd og veiledning  

4 500 000 

50 % psykologstilling - forebyggende arbeid  5 250 000 

50 % stilling - eldre med psykiske lidelser 6 250 000 

Etablere fullverdig akutt leilighet  7  

100 % stilling helsesøster – skolehelsetjenesten 8 500 000 

10 % miljøterapeut - påbygning eksisterende stilling 9 50 000 

50 % barnevernpedagogstilling - forebyggende arbeid  10 250 000 

Tilskudd brukerorganisasjoner  20 000 

7stillinger til boliger Systematisk fokus på rusavhengighet 
og dobbelt diagnose problematikk.   

 3 500 000 

50 % helsesøsterstilling - flyktningearbeid  250 000 

50 % helsesøsterstilling – rusforebygging  250 000 

100 % stilling - oppfølging rus  500 000 

Bygging av boliger - psykiatri og rus    

   

Sum:  6 940 000 
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Søknad om tilskudd til iBedrift Nord-Troms

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune søker om tilskudd for å etablere et lokalmedisinsk senter etter modellen 
iBedrift i samarbeid med UNN HF og NAV Troms.

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har over flere år hatt høyt sykefravær. Andelen langtidssykemeldte er høy, 
samtidig som det egenmeldte fraværet er lavt sammenlignet med andre kommuner. Størstedelen 
av de sykemeldte har uspesifiserte muskel- og skjelettplager, der årsakene blant annet kan være 
arbeidsbelastning, stress og ulikt aktivitetsnivå i og utenfor jobb. 

Uspesifikke muskel- og skjelettplager er vanskelig å behandle og ofte blir brukerne henvist til 
flere spesialister før diagnosen blir bestemt og behandling kan iverksettes. Det er derfor en stor 
gevinst i å forebygge slike plager, samt å kunne redusere antall henvisninger til 
spesialisthelsetjenesten. 

Nordreisa kommune har over flere år jobbet systematisk med å redusere sykefraværet, men det 
er ennå langt til å kunne nå gjennomsnittet i Troms eller landet. For å kunne redusere 
sykefraværet må det etableres et enda tettere samarbeid i helseaksen  mellom fastleger, 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og private leverandører av helsetjenester. 
Samtidig må det etableres tettere samarbeid mellom aktørene i den arbeidsrelaterte aksen, 
herunder arbeidsgiver, arbeidstaker, Nord-Troms BHT og NAV. 

Den optimale løsningen er å knytte den helsemessige og arbeidsrelaterte aksen enda tettere 
sammen, slik at aktørene i fellesskap kan bidra til økt nærvær på arbeidsplassene. 
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Vurdering
Alle disse tiltakene kan kombineres, men det krever en helt annen modell og systematikk en det 
som de enkelte partene jobber etter i dag. iBedrift er en modell der disse aksene er koordinert,
dette tilbudet eksisteres i Tromsø og Lenvik i dag. Det vil derfor være et ønske å få etablert et 
tilsvarende tilbud i Nordreisa. 

Tilbudet må inneholde et lokalmedisinsk senter som gjennomfører medisinske undersøkelser og 
avklaringer, både for å unngå unødvendige henvisninger samt redusere ventetidene for brukerne. 
Samtidig bør forebygging, intervensjon og behandling komme i gang raskt slik at den enkelte 
kommer raskere tilbake til jobb. Det er nødvendig med økt kompetanse til arbeidsgiver, 
arbeidstaker, fastleger og NAV.  

Nordreisa kommune ønsker derfor å inngå i et formelt samarbeid med UNN HF 
v/Rehabiliteringsklinikken og NAV Troms for å redusere fraværet på jobb på grunn av muskel-
og skjelettplager. Samarbeidet består av tjenestesamhandling mellom fastleger, 
kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, arbeidsgiver og arbeidstaker, Nord-Troms 
BHT, private tjenesteleverandører og NAV. 

Prosjektet vil ha følgende hovedmålsettinger: 
 Prosjektet skal levere desentraliserte tjenester, utvikle samarbeidet med allmennlegene og 

redusere bruken av spesialisthelsetjenesten.
 Prosjektet skal levere helhetlige og sammenhengende tjenester fra kommunale, statlige og 

private leverandører til brukere.
 Prosjektet skal levere forebyggende helseopplysning for å oppnå økt egenmestring og bedre 

helseatferd

Nordreisa kommune har en anstrengt økonomi, og det er en forutsetning at tilbudet blir eksternt 
finansiert. Bidraget til prosjektet fra Nordreisa kommune vil være egeninnsats, delta på 
kompetansetiltak og tilrettelegge for at tiltaket kan bruke kommunalt eide lokaler. 

Det vil bli utformet en søknad til Helsedirektoratet, i tett samarbeid med UNN HF 
v/rehabiliteringsklinikken og NAV Troms. Beløpet det søkes om skal dekke etablering og drift 
av et lokalmedisinsk senter (LMS) etter modellen iBedrift. Både UNN HF og NAV Troms vil 
bidra med personellressurser og kompetanseoverføring til LMS’et. På LMS gis det tilbud om 
rask medisinsk undersøkelse/avklaring og veiledning i gruppe som er basert på nasjonale 
retningslinjer med mestringspsykologisk fokus.

Effekten for Nordreisa kommune vil være målrettet kompetanse om muskel-/skjelettplager til 
arbeidsgiver, arbeidstaker, fastleger, NAV lokalt og BHT. Vi vil få økt egenmestring, et 
inkluderende arbeidsliv og bedre arbeidsmiljø gjennom prosjektet. Kommunen vil være med på 
å utvikle helt nye tjenestemodeller i samarbeid med UNN HF, NAV, fastlegene og de andre 
deltakerne. Tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenesten vil bli langt større og vi vil unngå tap av 
arbeidstid. I tillegg vil prosjektet være økonomisk gunstig og ressursbesparende for kommunen
på grunn av økt nærvær på arbeidsplassene. 
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Søknad om fritak for eiendomsskatt for "Butikken" Havnnes gnr 80 bnr 1

Henvisning til lovverk:
Eigedomsskatteloven 

Vedlegg
1 Søknad om fritak for eiendomsskatt
2 Kulturvernplan
3 Fritak for eiendomskatt for bygninger som har historisk verdi

Rådmannens innstilling
Bygningen ”Butikken” på gnr 80 bnr 1 innvilges fritak fra eiendomsskatt i 2011. 

Saksopplysninger
Nordreisa kommune har mottatt søknad fra Einar H. Giæver om fritak fra eiendomsskatt fra 
bygningen ”Butikken” på Havnnes, gnr 80 bnr 1. 

Nordreisa kommunestyre har vedtatt å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, og i følge 
Eigedomsskatteloven er da i utgangspunktet, alle eiendommer i kommunen skattepliktige. 
Unntak krever hjemmel i eiendomsskatteloven, obligatorisk fritak hjemles i 
eiendomsskatteloven § 5 og kommunestyret kan helt eller delvis frita eiendommer for 
eiendomsskatt i henhold til reglene i § 7. § 7 gir kommunestyret myndighet til bl.a. frita fra 
eiendomsskatt for bygninger som har historisk verdi. Hvilke bygninger som har historisk verdi 
avgjøres av kommunestyret etter en skjønnsmessig vurdering, kommunestyret er således i 
utgangspunktet ikke bundet av andre instansers vurdering.  

Satser og regler for eiendomsskatt, skal vedtas av kommunestyret hvert år i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for det kommende skatteår, jfr eiendomsskatteloven § 10. Fritak for 
eiendomsskatt som gjelder fredet eller vernede bygninger gis derfor bare for et år om gangen. 
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Giæver er i delegert vedtak kommunestyret nr 1/11 innvilget fritak fra eiendomsskatt for fem 
fredede bygningene som ligger på samme gnr og bnr som ”Butikken”. Disse fem bygningene er 
fredet kulturminne av 30. mars 1942, jfr riksantikvar Jørn Holme. Det delegerte vedtaket er i 
tråd med kommunestyrets vedtak i sak 72/10, satser og regler om utskiving av eiendomsskatt 
punkt fire:
Følgende er fritatt fra eiendomsskatt 
- Bygninger med offentlig vernestatus, jfr eiendomsskatteloven § 7.  

Eiendom i Bakkeby ”Fiskarbondens stue” er også gjennom delegert vedtak nr 11/11, i hht til 
kommunestyret sak 72/10, innvilget fritak fra eiendomsskatt. Bygningene, et stuehus, fjøs og ei 
bue, er i hht Sametinget å anse som verneverdig. 

Gjennom benevnelsen offentlig vernestatus forholder kommunen seg til Riksantikvaren, Troms 
fylkeskommune og Sametinget. Ut over dette er det kommunestyret som avgjør fritak jfr § 7, 
etter søknader som kommer inn.   

Einar H. Giæver søker om fritak med bakgrunn i at bygningen ”Butikken” er av historisk verdi. 
Bygningen er, i følge E. Giæver satt opp i 1916 og mangler noen få år på være 100 år. 
Bygningen ligger innenfor samme areal som de øvrige fem fredede bygningene. Bygningen har 
en takst på kr 300.000,- som utløser en kommunal inntekt på ca kr 2100,- i året. 
   

Vurdering
Fredete og verneverdige bygninger er en del av vår kulturarv og betyr mye for stedets identitet 
og folks tilhørighet. Under evakueringen i 1944 ble størsparten av bygningsmassen i Finnmark 
og Nord-Troms brent ned og noen få bygninger ble stående igjen. Disse bygningene viser en 
kultur- og livsform som det er av samfunnsmessig interesse å ivareta både for nåtid og fremtid.     
                   
Mange bygninger er i fredningsklasse eller kan vurderes uten at de har formelle 
fredningsvedtak. Nordreisa kommune har en kulturvernplan fra 1987 som lister opp noen 
fredede og verneverdige bygninger. Planen ble vedtatt i hovedutvalg for kultur- og fritid 
08.12.1986, sak 100/86. I planen nevnes disse verneverdige bygninger:
 Havnnes handelssted, 5 fredede bygninger, privat eid
 Tørfossgården, Reisadalen, eid av Nordreisa kommune, drives av Nord-Troms Museum.
 Kjelderen skole, Reisadalen, privat eid 
 Hornseth-gården i Rotsundelvdalen, privat eid
 Sokkelvikhuset, Museumsvollen Sørkjosen, eid av Nord-Troms museum 
 Bolig Bekkevoll, Oksfjord, privat eid
 Gammelgården, Sørkjosen, eid av andelslag
 Brattfjeld i Reisadalen, privat eid
 To uthus på Ravnklo, Sørkjosen, privat eid
 Internatskolen i Sappen, privat eid
 Krone Storslett, privat eid, Tømmernesvegen
 Skog – Storslett, privat eid ved Tømmernesvegen
 Bakkeby indre, bolighus og fjøs, privat eid
 Bolig Ansjøn, Snemyr, privat eid
 Strandbu, hytte ved Josvannet, Reisadalen, privat eid

Nevnte plan er gammel og listen er ikke uttømmende, det finnes flere bygninger som kan være 
av historisk verdi. Norsk Kulturarv henstiller i brev til alle kommunene i landet, februar d.å. om 
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at kommunene utarbeider en plan som omfatter bygninger av historisk verdi. Denne planen vil 
gi kommunene hjemmel for fritak fra eiendomsskatt for verneverdige bygninger som er vel så 
viktig for kulturarv og identitet som de som Riksantikvaren har fredet. 

”Butikken” på Havnnes er satt opp i 1916 og mangler noen få år på være 100 år, og bygningen 
ligger innenfor samme areal og som del av handelsstedet Havnnes. Bygget er del av pågående
virksomhet som gir næringsgrunnlag med inntekter og arbeidsplasser. Gjennom bruk vernes en 
kulturarv som har betydning både for nåtid og fremtid.  
Fredede bygninger og bygninger av historisk verdi krever rehabilitering og vedlikehold, å holde 
et gammelt bygg i hevd kan være en økonomisk belastning. I tillegg kommer merkostnader til 
drift pga arbeidskrevende planløsninger, størrelse, renhold, større energikostnader, høyere 
forsikring (antikvarisk merkostnad). Pålegg om eiendomsskatt gjør den økonomiske situasjonen 
tyngre og resultat kan være at kulturarv forfaller. Eigedomsskatteloven gir kommunestyret 
anledning til å frita bygninger med historisk verdi som er viktig for kulturarven, folkets, stedets 
og kommunens identitet. 
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EINAR H. GIÆVER

Nordreisa kommune,
9156 STORSLETT.

FREDET
KULTURMINNE

Dato 30. nuos 1942

Havnnes handelssted,
gnr.80, bnr. 1

iNordreisa kommune
www.giaever.net

NORDAHSA KOMM,
uER,,iicEkcArTORE-:L

HÅVKINES DEN

9/2 2011.

Jeg søker med dette om fritak for eiendomsskatt for "Butikken",
Havnnes 80/1.

Dettemed ba unn fra henvendelse Riksantikvaren som anmoder om
fritak for 'eiendommer som har historisk verdi".

"Butikken" på Havnnes mangler noen få år på 100 år! Den er så
absolutt av "historisk verdi".

Jeg håper høre fra Dem i løpet av kort tid,

med Ir /lA N

eV(51 trz.

Pos-moKs 1, 9159 HAVNNEs.TELEFON 77 76 44 00 - 930 03 404. TELEFAX 77 76 44 84
ORG.NR. 955 635 280 E-POST: Ji-IGAS@ONLINE.NO - WWW.GIAEVER.NET
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NORDREISA KOMMUNE

KULTURVERNPLAN

Kjelderen skole
Foto: Kafi Digre

Av: Kari  Digre  i  samarbeid med
Nordreisa Kulturvernnemnd/ Nordreisa Kulturkontor,

APRIL 1987

exikkJck  Ke,--t"-ecL=t-v.
ic30/,
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1.0 INNLEDNING
KULTURVERNPLAN FOR NORDREISA
er utarbeidet i løpet av 1986 av NORDREISA KULTURVERNNEMND:
Leder Kari Digre, Storslett, og øvrige medlemmer Lillian Borch , Kildal, Per Ørstad, Tømmernes,
Harald Elvebakken, Oksfjordhamn, Ingeborg Langhaug, Rotsund og Mimmi Sivertsen, Storslett.

Innsamling av stoff og utskriving av planen er utført av Kari Digre.

Selve kulturvernplanen er utarbeidet på grunnlag av et notat datert 19. mai 1982 laget av kultur-
vernkonsulent Ingebjørg Hage, Fylkeskonservatoren i Troms. Hun har også bistått med råd ved
utarbeidelsen av kulturvernplanen.

I tillegg har kulturvernutvalget hatt hjelp ved utarbeidelsen av:

- Amanuensis/forsker Anna - Riitta Lindgren
- Lærer Asveig Hasselberg
- Adalsteinn Davidsson, Island
- Tromsø Museum
- Universitet i Tromsø (UIT)
- Nord-Troms Museum (NTRM)

Av materiale som grunnlag for utarbeidelsen er brukt:

- Nordreisa bygdebok utgitt 1955 av Emil Hansen
- Skjervøy bygdebok I utgitt 1970, og II utgitt 1974 av Mauritz Fugelsøy
- NOU 1978: 18A Finnmarksvidda, natur og kultur
- NOU 1982:36 Kulturminnevernet
- NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning
- NOU 1983:43 Kulturminner og vassdragsvern
- Ottar nr. 160
- Årbok for Nord-Troms, 1975 - 1985.
- Norsk stadnamhleksikon, Det norske samlaget 1980
- Just Qvigstad, De lappiske stedsnavn i Troms fylke (Oslo 1935)

Den kvænske innvandring til Nord Norge (1921)

- Geir Haukedal, Den kvænske innvandringen til Nord-Troms og Vest-Finnmark 1700 - 1865
(Universitetet i Bergen 1980 ).

- K. Viltsuna, Kainuu - Kvänland, ett finsk - norsk- svensk problem ( Acta Acad.Reg.Gust.
Adolphi xlv7, Uppsala 1969).

- Nordisk Samisk Institutt, undersøkelse v/Leif Halonen
- Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingetid til reformasjonstid ( 1. utg.

1956 - 1978 ).

2.0 KULTURVERN ( KULTURMINNEVERN )

2.1. DEFINISJON
a) Tradisjonell definisjon:

- Museal innsamling og oppbevaring av gjenstander og bygninger
- Vern av forminner og kulturminner
- Vern på stedet av bygninger og anlegg fra middelalder og nyere tid

b) Definisjon av kulturvern som en samlet, kulturhistorisk ressurs :
» Med kulturminnevern forstås hel eller delvis beskyttelse, pleie, vedlikehold og bruks-
tilpassning av kulturminner ut fra en vurdering av disse som kulturhistoriske, sosiale,
økonomiske, estetiske og antikvariske ressurser i dagens og framtidens samfunn » (NOU
1982 :36 Kulturminnevernet )
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Ilegrepenes innbyrdes sammenbeng

Kulturvernkonsulent Ingebjørg Hage bar fremlagt følgende skjematiske oVersikt over begrepenes innbyrdes sammenbengr

Kulturminnevern-
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LVern av littermre
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Administrativt
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2. I .rlan

3. Ww.drirs
;1,1( ng

5. li.:1“Arritrukbjur.

6. II

Tre generasjoner Kristiansen fra Reisadalen legger mile sommeren
1986.
Foto: Kari Digre.

d) Som en definisjon av det mere omfattende kulturvernbegrepet, kan vi i Nordreisa bruke
redaktør Anders Ole Hauglids beskrivelse av hvordan » Menneske og miljø i Nord-Troms »
ble til ( en del av forordet til Årbok 1975 for Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nord-
reisa ):
» I en forrykende snøstorm den 16. mars i år møttes vi for å ta det første skritt. Uværet
hindret verken folk fra Kvænangen eller Arnøya å komme. Ideen om å skape noe i og for
vårt eget lokalmiljø var for sterk til at snøfokk og stormkast kunne hindre den i å ta
konkret form: Vi ville skape aktivitet og bevisstgjøring i våre lokale miljø, - i det enkelte
bygdesamfunn - både for aktivitetens egen skyld, men også skape interesse for og ivare-
taking av verdiene der - og presentere disse for et bredest mulig publikum.
En 17. maitaler i Nordreisa i år snakket om at den som ikke kjente sin egen fortid, gikk
i blinde.
Går vi i blinde?
Akter vi nok på våre mødre og fedre og det grunnlag de la både for vår materielle og ånde-
lige eksistens?

I denne årboka vil vi søke å gi inspirasjon til å ta vare på gammel sed og skikk i de mange
små bygdesamfunn. Gi akt på de nedarvede verdier og gjennom aktiv handling stake ut
veien framover.
Gjennom årboka vil vi la våre etterkommere få se!
Det er en vidtfamnende og storstilt målsetting.

3
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Det vil bli opp til oss sjøl å fylle den og ikke bare være med å gi årboka ei framtid, men
våre etterkommere ei framid i Nord-Troms ».
Kulturvern vil kort sagt si å ta vare på og verne om det som våre forgjengere har skapt -
kulturminnene.

2.2 HVORFOR KULTURVERN ( KULTURMINNEVERN )
Det er flere grunner for å drive med kulturvern. En av grunnene er at man ved å undersøke
og å ta vare-iSå det som våre forfedre har gjort, vil styrke egen identitet. Noe som er av sær-
lig stor betydning for folk også fra Nordreisa. Vår bakgrunn er egentlig trespråklig: norsk,
finsk og samisk - det såkalte »Tre stammers møte». At virkeligheten er slik, kommer best
frem når vi tar for oss fortiden.

a) Om Reisavassdraget har vært tilknyttet Alta - Kautokeinovassdraget som handelsvei for
flere tusen år siden, er ikke kjent. De arkeologiske undersøkelser i forbindelse med Alta-
utbyggingen, viser at det ved Virdnejavrre er funnet boplass-rester som kan være hele
7000 år gamle. Videre funn viser at folk har bodd i elvedalen fra ca. år 5000 f. Kr. til ca.
år 1500 e. Kr.- Man kan ikke se bort fra at det kan finnes boplasser fra steinalderen ( Kom-
sakulturen) også i Nordreisa,sa, bl.a. er boplassfunn på Havnnes datert til yngre steinalder.
I Nord-Norge regnes steinalderen som kjent til å vare lengre enn til 1500 f. Kr. Vi vet
ikke om tuftene og røysene ved Sagelv er rester av et gårdsanlegg fra jernalderen ( ca.
200 f. Kr. - ca. 500 e. Kr. i Norge). På Vest-Uløy er det gjort funn fra vikingtiden (ca.
800 - 1050 e. Kr.). Det er derfor ikke urimelig at en også inne i fjordbunnen hadde norsk
bosetning da. Det er mange ting som peker på gammel bosetning i Nordkjos/Kvænnes-
området og Rotsund-området ( Krittpiper fører oss tilbake til 1500-tallet). Det første
manntallet over fastboende nordmenn her i nord er fra 1567 ( Skjervøy bygdebok ).

Men selv om det kan ha bodd folk i Nordreisa i uminnelige tider, tilhører dagens befolk-
ning likevel en ung del av nasjonen.
Fra 1610 vet vi at flere av plassene innover Rotsund var bebodd. I ledingsmanntallet
1634/35 står nordmennene Jens Hafnis med en våg og Jetmund Hafnis med 1/2 våg i
leding. I koppskattmanntallet 1645 finner vi under Havnnes bl.a. lensmand Lauritz Niel-
sen, 1 ort (lensmann i Skjervøy fra 1624 til 1664 ). ( Guttorm Friis: Skjervø Sparebank,
side 163).
Fra 1723 slo finske innflyttere seg ned, både ved kysten og oppover dalen. Allerede fra
1600-tallets arkivmateriale er reinbyens ( Kautokeino reinsogn ) bruk av fjellområdene
som vår-, `sommer- og høstbeite for rein godt kjent. Av sjøsamemanntallet 1601 finner
vi at det bodde seks sjøsamefamilier i Oksfjord og fire i Nordreisa. En undersøkelse bygd
på 1900-folketellingen ( Nordisk Samisk Institutt, Leif Halonen ) viser at det var ca. 37 %
samisk befolkning da i Nordreisa ( nåværende kommunegrenser ).

Førstelektor Marjut Aikio har laget et sammendrag etter J.A. Friis etnografiske kart
1860 og 1890. Friis' kart viser tydelig den fleretniske bakgrunnen til Nordreisas befolk-
ning:

1860 1890

1. 34 finske familier:
32 trespråklig

2 tospråklig (fi pluss no)

2. 15 samiske familier:
13 trespråklig

1 enspråklig (bare samisk)
1 (? bare samisk)

1. 61 finske familier:
56 trespråklig

2 tospråklig (fi pluss sa)
3 enspråklig (bare finsk)

2. 1 samisk familie:
1 trespråklig
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3. 32 norske familier:
20 trespråklig

3 tospråklig (no pluss fi)
9 enspråklig (bare norsk)

d) Opprinnelig opplevde kvænene seg i Nordreisa likeverdige med nordmenn i samme sosial-
gruppe. Men da fornorskningspolitikken i mellomkrigstiden var på sitt sterkeste, ble det
nesten en skam å snakke finsk og å bære identitet som en finskættet. Dette har flere kvæner
fortalt forskere innen finsk:
- » Se oli ko sairhus joka tuli ( det var som en sykdom som kom ) » karakteriserte den to-

språklige Håkon Vangen fra Mustaniva/Svartfoss denne holdningen. I 1970 uttrykte han
sin glede over at det ble forandringer for kvænsk/finsk språk og kultur.

- Samme år - i 1970 - fortalte den nå avdøde Iikan Anna (Anna Severinsen) at hun brast i
gråt av glede når hun fikk høre finsk sending fra Vadsø lokalradio, » sillå suomen kiela ja
suomen suku ollu ylönkattottu nu kauvon (fordi finsk språk og finsk slekt ble sett ned på
så lenge) ».

d)

81 familier

3. 35 norske familier:
27 trespråklig

6 tospråklig (no pluss sa)
2 tospråklig (no pluss fi)

97 familier

' "For en stor del av landet danner de samiske kulturminnene en viktig del av bosetnings-
historien. I sum utgjør de en bredt sammensatt gruppe som fordeler seg på fire spesifikt
samiske kulturgrener:
- veidekulturen, fram til 15 - 1600-årene, og videre
- rein-nomadismen
- kystsamebosetningen ( sjøsamekulturen )
- innlandssame-bosetningen ( elvesame-kulturen )

Disse kulturminnene vitner om en spesiell kultur- og livsform i forhold til det som ellers
er representert i nordisk arkelogi og etnologi. De knytter seg til en ennå levende treadisjon,
der kunnskapen om hvordan de ble brukt fremdeles er utbredt. Forholdene har derfor
ligget godt til rette for en dokumentasjon av dette.

De samiske kulturminnene passer ikke inn i den konvensjonelle historiske epokeinndeling,
men må behandles som konkret dokumentasjon og som ledd i en sammenhengende kultur-
utvikling. I dagens samiske samfunnsliv har de en spesiell funksjon som identitetskriterier
for en folkegruppe med et særlig behov for slike.
Mange samiske kulturminner er spredt over vidtstrakte områder og markerer seg svakt
i forhold til lende og vegetasjon. De er ofte lette å overse og ødelegge ». (NOU 1982:36
Kulturminnevernet ).

» For samene har vernet om kulturminner fått en spesiell politisk betydning som doku-
mentasjon av samers arealbruk, identifikasjonskriterier og illustrasjon av samiske bruks-
tradisjoner » (NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning ).

I » Samekulturen » av ørnulv Vorren og Ernst Manker ( Universitetsforlaget 1976 ) hevdes
det at en i Finnmark og Nord-Troms hadde sjøsamer i den egentlige forstand helt ned til
vårt århundre.

KONKLUSJON:
Kulturarven som møtet mellom de tre stammer representerer, kan gi oss innsikt i egen kul-
turbakgrunn og i eget miljø.

2.3 OVERORDNET MÅLSETTING

Målsettingen må være å bevare flest mulig av kulturminnene våre slik at alle sider av kultur-
utviklingen på stedet kan bli best mulig belyst og representert.

5
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Stikkordmessig kan følgende kriterier nevnes:

- sosialt alle lag av folket, alle aldre har sin kultur og har krav på respekt for denne.

- økonomisk, ulike erhverv/virksomheter/yrker må være representerte.

- etnisk, i områder der det er flere etniske folkegrupper har alle krav på sin historie
og sine kulturminner.

- kronologisk, å få med et videst mulig tidsperspektiv. For eks. gjenreisningstiden, evaku-
eringen, siste verdenskrig, mellomkrigstiden, før første verdenskrig, forrige
århundre etc.

3.0 VERN AV MUNTLIGE OVERLEVERINGER/KULTURMINNER

Brønnvippe fra Langslett.
Foto: Kari Digre.
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3.1 DIALEKT
Av de tre språkene i Nordreisa, er det den kvænske/finske delen det er forsket mest på.

FINSK.
a) Under sitt forsknings- og innsamlingsarbeide i Nordreisa, har Marjut Aikio og Anna-Riitta

Lindgren samlet inn ord og uttrykk fra finsk/kvænsk som. snakkes i bygda. I årene 1968
til 1970 utført de oppdragsarbeide for Universitetet i Helsinki. De samlet da inn materiale
til ordforrådsarkiv, bandarkiv, formlærearkiv og stedsnavnarkiv ved Universitetet i Helsinki.
Materialet der med bandopptak på vel 40 timer, pluss at de har skrevet omkring 20.000
offisielle arkivkort.

b) Fra 1970 har de drevet med eget forskningsarbeide. Disse vitenskapelige undersøkelsene
handlet om grammatikken / bøyningslæren i Nordreisa-kvænsken. Foruten flere viten-
skapelige og populærvitenskapelige artikler om språksosiologi og om språkforhold blant
kvæner ellers, har Marjut Aikio og Anna-Riitta Lindgren skrevet en rapport om språksitua-
sjonen i hele kvænområdet.

c) I et samarbeid mellom Finlands Akademi og NAVF (Norges Almenvitenskapelige Forsk-
ningsråd) startet forskningsprosjektet »Språkforhold blant kvæner» i 1982. Det forskes
i Nordreisa, Vestre Jacobselv og Børselv i Norge. I den rent språklige delen av prosjektet
er et sentralt spørsmål språk-kontakt. I dette tilfelle de finske dialektenes kontakt med
samisk og norsk. Spørsmålet blir da hvilken innvirkning dette trespråkmøtet har hatt på
det finske språkets utvikling i Nord-Norge. Prosjektet angår dialekt (grammatikk), språk-
sosiologi (bruken av finsk, norsk og samisk i det trespråklige samfunnet og språkskiftet
fra finsk til norsk) og ordforrådet. Språkprosjektet skal vare i fire år, og blant forskerne
her er amanuensis Anna-Riitta Lindgren og førstelektor Marjut Aikio.

d) Kvæn er det navnet som blir brukt om de finskspråklige innvandrere og deres etterkommere
fra Nord-Sverige og Finland før andre verdenskrig. Vi har ord som:
- det sørnorske kvenna - kone
- elvenavnet Kvenna ( i sør-Norge ) etter planten kvann
- hvein, som kan bety en flat slette
- kainolats = bonde, bumann i alminnelighet
- kainolats, et navn på urgofinner ( kalt tsjuder av samene: Cude er navn på et legendarisk

folkeslag som heljet i samiske områder, Cude jåkka er navn på en elv i Kautokeino. Disse
tsjuder var karelske røvere, også kalt karjelah, heter det. Birkarlenes og karelernes her-
jinger fra 1270-årene og utover til det 16. århundre er jo kjent ).

- venåläiset, som er et finsk navn på russere.
- kainuu, navn på en folkestamme omkring Bjørneborg i Finland.

Man går ut fra at ordet kvæn/kven er et gammelt folkenavn, som på norrønt heter kvenir/
Kvænir. Alfred av England skriver cwenas i sin beretning ( fra siste halvdel av 800-tallet )
om Ottars reise. Ottar fortalte at kvæner og nordmenn kjempet mot hverandre. I Egils saga
Skallagrimsøner, kap. 10 og kap. 14 skrives det om finnar, kvenir og kylfingar. Egil Skalla-
grimsson levde i tiden ca. 910 - ca. 990. I Egils saga finnes det en beretning om at kvænenes
konge Faravid bad Torolv Kveldulvsson om hjelp mot karelene. Kvænene er også nevnt i
historiske skrifter fra middelalderen. Kvænene synes opprinnelig å ha vært en vestfinsk folke-
gruppe som foretok kombinert fangst- og handelsferder til Norrbotten og tilgrensede strøk.
Nord-Norges kvænbefolkning kan i enkelte distrikter følges så langt tilbake som til slutten
av 1600-tallet. Den egnetlige kvæninnvandring begynte imidlertid i første halvdel av 1700-
tallet. Innvandringen Var størst rundt 1860. Før andre verdenskrig utgjorde kvænene om-
lag en fjerdedel av Finnmarks og Nord-Troms totale befolkning. Etter andre verdenskrig
har tallet på nyinnvandrere økt kraftig.

e) Det kvænsk/finske språket har gamle og sterke røtter i Nord-Troms og Finnmark (Ruija).
Denne minoriteten har aldri fått systematisk undervisning hverken i eller på sitt morsmål,
men frem til 1936 var kvænsk tillatt som hjelpespråk i skolen. Etter andre verdenskrig ble
det ikke gitt noen form for finskundervisning før 1970.
Den gamle finske dialekt (kvænsk) som snakkes i Norge, har nær slektskap med nordfinske
dialekter, men har likevel sin egne særtrekk. Etter flere års krav fra Børselv om finsk i skolen
istedenfor norsk sidemål, ble det i 1980 satt igang et treårig forsøk med finsk som side-
mål i Forsøksrådets regi.

7
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Kvænsk/finsk er et minoritetsspråk i Nord-Troms og Finnmark. Det har status som nabo-
landsspråk og som innvandrerspråk. Skoledirektøren i Finnmark har nedsatt en styrings-
gruppe på fem personer, der Asveig liasselberg fra Nordreisa representerer Nord-Troms.
Styringsgruppen skal bistå skoledirektøren i arbeidet med å realisere målsettingen om at
elevene i de kvænske bosettings- og nyinnvandringsområder må få undervisning i kvænsk/
finsk språk og kultur. Videre at foreldre/elever som ønsker de,t, må få opplæring i kvænsk/
finsk språk slik at de får et godt startgrunnlag til videre studier.
Styringsgruppen skal også bistå i arbeidet med å få opprettet en egen kvænsk/finsk konsu-
lentstilling samt nedsatt et eget sakkyndig kvænsk/finsk utdanningsråd lagt til skoledirek-
tøren i Finnmark. Videre tiltak:

- Grunnskolelovens § 40 pkt. 7 endres slik at kvænsk/finsk får en lovmessig hjemmel

- det må lages et eget kapittel i mønsterplan om kvænsk/finske elever

- det må utvikles kvænske/finske læreplaner som er tilpasset forholdene i regionen

- det må utvikles læremidler både på norsk og kvænsk/finsk

- arbeidet på norsk side må sees i sammenheng med et lignende arbeid på svensk side i Torne-
dalen, som har foregått i en årrekke

- en må søke å finne frem til riksfinske læremidler som kan være egnet til bruk for kvænske
elever og til barn av nyinnvandrere.

f) »Kvænprosjektet» har fra 1982 til ut 1986 samlet intervjumateriale blant annet om samisk
og kvænsk språkhistorie og kultur med forskerne Lassi Saressalo, Åbo og Wenche Olsen,
p.t. Trondheim. Kvænprosjektet har ledet til blant annet et arkivengasjement ( 3-årig ) i
systematisering av finsk materiale ved Tromsø Museum.

SAMISK

Utdrag av:

Underkapittel 8.1 er utdrag av kap. 3.5 i Sa-
merettsutvalgets 1. delutredning NOU 1984:18
«Om samenes rettsstilling» (jfr. kap. 1.5).

8.1  SAMISK SPRAK
8.1.1  Språkområde og dialekter.

Det samiske språkområdet strekker  seg  tra-
disjonelt over deler av Norge, Sverige, Fin-
land og Sovjet, fra de nordlige deler av Hed-
mark fylke i Norge og Kopparbargs län i Sve-
rige i en 150-300 km bred sone nordover og
østover til de østlige deler av Kola-halvøya.
Språkområdet er ikke enhetlig, men kan deles
inn i ti hoveddialekter serfra som i figur 3.3.

Figur 3.3. Sami.sk dialektsinndeling.

Sersamisk  I  Sersamisk i
Umesa.misk i vid forstand
Pitesarnisk «Svensksarnisk» } Vest-
Lulesamisk samisk
Nonisarnisk «Norsksamisk»
Enaresamisk
Skoltesamisk
Akkalasamisk} «Russisk»

} salniske'st-
Kildinsamisk Kolasamisk (samisk»
Tersamisk

NOU 1985: 14
Samisk kultur og utdanning

KAPTITEL 8

Språket

Termene  sørsamisk i vid  forstand og  østsa-
misk  kan til en viss grad underbygges rent
språkIig, mens «russisksamisk» og spesielt
«svensksamsisk» er mer geografiske benevnel-
ser enn språklige.  Kolo.samiSk  er én geogra-
fisk term, men kan også begrunnes språklig.

Tradisjonelt har det blant de finske språk-
forskere vært vanlig å dele hoveddialektene i
to grupper,  østsamisk  og  vestsamisk (fra  og
med nordsamisk og vest-/sørover). Den skar-
peste grensen mellom nabodialekter går mel-
lom disse gruppene, og en del isoglosserl) føl-
ger også denne grense. Det er imidlertid også
mulig å regne med en tredeling på grunnlag
av språktrekk:  østsamisk  (som ovenfor),  sen-
tralsamisk  (nordsarnisk:pitesamisk) og  sørsa-
misk i vid  forstand  (fra og med umesamisk).
Denne inndeling pleier blant annet de sven-
ske språkforskere å holde seg til. Inndelingen
avhenger haturligvis av hvilke isoglosser man
legger mest vekt på. Også grensen mellom
nordsarnisk og lulesarrlisk er  s-ystematisk  en
viktig grense selv om den ikke synes å være
en altfor stor barriere for den praktiske språk-
forstdelse  mellom disse grupPer.
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Fig 3.4  Samiske dialketområder.
(Kilde: Ottar. nr. 84. Tromse Museum).

syrjensk
el. komi

/ \
samiske
dialekter

tavgi selkupisk kamassisk

jenisei- jurakisk
samojedisk

votjakisk
el. udmurt

tidlig urfmsk
(1500-1000-f.Kr.)

.9

Figur 3.5.  Den  historiske urvikling av uralske språk.
Uralsk urspråk

("ururalsk", 4000 f.Kr.)

ursamojedisk

urnord- ursør-
samojedisk samojedisk

finsk-permisk
urspråk (3000—

2000 f.Kr.)

permisk

finsk-volga
språkene

(2000-1500 f.Kr.)

ursamisk sen urfinsk,
(1000 f.Kr. — 700 e.Kr.) (1000 f.Kr. —

1) Isogloss: grenselinje for utbredelse av samme dia-
lektfenomen.

urfinsk-ugrisk
(4000-3000 f.Kr.)

tjeremissisk
el. mari

mordvinsk

erza moksja

finsk karelsk vepsisk votisk estisk livisk
(Østersjøfinske språk)

ugrisk
urspråk 3000
—2000 f.Kr.

/ \
ungarsk obugrisk

el. rnadjar urspråk

vogulsk ostjakisk
el. mansi el. hanti

(Volga-
språk)

1. Sørsamisk
2. Umesamisk
3. Pitesamisk
4. Lulesamisk
5. .Nordsamisk
6. Enaresamisk
7. Skolesamisk
8. Akkala- og Kildinsamisk
9. Tersamisk

9
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I et samisk folkesagn oppskrevet av J. Fellman i Utsjokki ca. 1830 fortelles det at de siste
representantene for det folket som bodde i sameland før samene kom dit, skal ha bodd i
Bårsi/Bårsedalen i Tana ( Bårsi/Bårse betyr en foss omgitt av bratte fjellvegger på tre sider -
egentlig en kjelfoss ).

Etter NOU 1985:14 skal ursamisk ha eksistert mellom år 1000 f. Kr. og år 7000 e. Kr.
Nordreisa hører til den delen av Nordkalotten der den Nordsamiske dialekt har utviklet seg.

Folketellingen for 1601 viser at det- bodde »sjølapper» i Oksfjord, Reisen, Rottsund og på
Uløy. Folketellingen for 1701 viser antallet samer »av mannkjøn over 1 år». I daværende
Nordreisa herred ved det 44, i Oksfjord 35 og i Rotsundfjord 22.

Tidligere prost Flokkmann har i årene 1985 - 86 tatt opp intervju med eldre folk i de kyst-
samiske områder fra Ballangen og nordover. Intervjuene er tatt opp på norsk, samisk og
tildels finsk om yrkesliv, klesdrakter, språk med videre. Det bør undersøkes om det kan
finnes intervjuopptak fra Nordreisa.
Samisk språk snakket av sjøsamer er ikke i daglig bruk i Nordreisa. Men så sent som omkring
1950 ble det tolket til/fra samisk på de læstadianske forsamlinger i Oksfjord. Ennå i dag
lever det eldre folk i kommunen som kan snakke samisk i en lokal dialekt som kanskje
naturlig har overlevd.

KONKLUSJON:
Dialektgrunnlaget for en lokal samisk dialekt for Nordreisa må kartlegges skikkelig.

TILTAK:

Utbredelsen og egenarten av den lokale samiske dialekt må undersøkes/registreres. Dette
kan kombineres med annen muntlig innsamling, f. eks. innsamling av stedsnavn, sagn, hist-
orier o.l. Til arbeidet må det engasjeres samisktalende.

NORSK
Det som er skrevet om norsk dialekt i Nord-Troms er minimalt. Hallfrid Kristiansen nevner
Nord-Troms generelt i en artikkel i Rana bygdebok fra midten av 1965. Det kan finnes noen
ord i Kåre Elstads Nordnorsk fra 1982, i Heiderskrift til Kåre Elstad (UiT 1985) og mulig-
ens i Målførearkivet ved UiT, samt i "Nordlig nordnorsk", Roger Lockertsens lærebok i ny-
norsk.

Amanuensis Tove Bull skriver i en artikkel i "Nordlyd" (et arbeidsskrift ved UiT):
"Om målet i Nord-Troms er det ikkje skrive eitt ord, bortsett frå artikkelen om "Signaldalsk
variasjon" og nokre stutte artiklar om eit og anna stadnamn. Av dei nær 600 nummera i biblio-
grafien til Ernst Håkon Jahr, handlar 40 titlar om språk og språkforhold i Nord-Troms og
Finnmark, altså litt under 7%. Mest halvparten er stutte arbeid om stadnamn. Svært lite av det
som er skrive, kan seias å innfri vitskapelige krav.

Samstundes som språket nordpå er blitt underkasta undersøking og gransking, sakte og gradvis,
mest sør i landsdelen og minst i nord kan det sjå ut som om ein del vrangforestillingar og for-
dommar om nordnorsk språk er blitt utrydda. Ingen ville vel i dag finne på å hevde - eller tru-
at finnmarkingane sitt sterkaste uttrykk for sorg eller medkjensle er "beiste stakkar". Og heller
ikkje ville nokon no kunne gå god for Aasens utsegn om at dialektane her nord er "af mindre
Vigtighed", eller at språket nord for Lofoten "har megen lighed med det Trondhjemske". Det
kan sjå ut som om gamle fordommar om eit "dialektfritt" og "ordfattig" Nord-Noreg gradvis er
blitt fortrengde nordover. No er dei bare gyldige for målet i Nord-Troms og Finnmark. Fram-
leis er det mange, også dialektsgranskarar, som ikkje vil snakke om dialekter i Finnmark, men
som meiner at vi her bare har med lokal uttale av bokmål å gjøre. Dette svarar da også til det vi
kunne kalle "folkemeininga" i spørsmålet, trulig i like stor grad i Finnmark som utafor."

b) Ved Nordreisa vid. skole er det innsamlet en del materiale om dialekter i Nord-Troms. Om
denne dialektinnsamlingen samarbeider flere av lærerne i notskfaget med elevene. Interessen
for dialektinnsamlingen er stor ved skolen. Men dette materiale har visse mangler i og med at
intervjuene ikke er gode nok vitenskapelig, de er heller ikke bearbeidet godt nok.

Lektor (norsk hovedfag) Hanne Krogstad underviser i språkkunnskap (linjefag) og har derfor
i de siste tre år hatt best mulighet til å arbeide med dialekter i Nordfylket. I samarbeid med
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elevene går undersøkelsene ut på norsk språk i Nord-Troms:
- om det finnes skillelinjer
- hvor det finnes skillelinjer

For å se på disse skillelinjer er det i 1986 intervjuet unge folk. For Nordreisa gjelder dette
bygdene Rotsundelv, Hamneidet, Oksfjord og Storslett. Fra 1987 skal elevgruppene inter-
vjue eldre folk, og samtidig skal området utvides: For å rekke flest mulig er det tale om å gå
ut med spørreskjema. I oppsummeringen av dette skoleårets undersøkelser, skal elevgruppen
se på forskjeller i norsk. Undersøkelsen hittil viser at det blir større likheter i norsk dialekt
blandt de unge i Nordfylket.

Undersøkelsen ved Nordreisa vid. skole bør bli samlet skikkelig. Videre bør det vitenskapelig
undersøkes for eks. om:
- dialekten er påvirket av finsk og/eller samisk
- dialekten/dialektene har endret seg
- det blir likhet i Nordreisas dialekter, om vi får. en dialekt i bygda
- det blir likhet i NordfyLkets dialekter, om vi får en Nord-Troms dialekt.

Dialektundersøkelsen viser til nå en del særtrekk for Nordreisa:
- det virker som om det på Storslett er mindre polarisering (ikke i-lyd i m-n eller t-d) enn

ellers i området
- i området Reisadalen - Storslett sies det ikke meg - deg, men mei dei
- vanlig kjennetegn med nordnorske dialekter er ho og han foran navn. Det virker som om

dette ikke brukes i området Oksfjord - Kvænangen.

Nordreisa vid. skole hadde i 1985 kontakt med Universitetet i Tromsø (UiT). Dit ble det
sendt språkprøver som elevene hadde samlet inn fra eldre og yngre kvinner og menn i hoved-
sak fra Nordreisa, Skjervøy og Skibotn.

TILTAK:

1. Elevoppgavene (det innsamlede materiale) må det tas kopier av.
2. Dialektgrunnlaget i Nordreisa må kartlegges skikkelig. Elever fra skolen kan brukes i et

fortsatt innsamlingsarbeide, for eks, som sommerjobb. Dette kan kombineres med annen
muntlig innsamling, for eks. innsamling av stedsnavn, sagn, historier.

3. Det må undersøkes om arbeidet med norsk dialekt i Nordreisa kan videreføres i et sam-
arbeide mellom Nordreisa kommune og Nordreisa vid. skole, Nord-Troms MUselliT1 og
Universitetet i Tromsø.

KONKLUSJON for alle tre språk:
- for den finske dialekten er forskningsmateriellet godt
- for den norske dialekten må det drives ytterligere innsamlinger
- utredelsen og egenarten av den lokale samiske dialekt må undersøkes

TILTAK::

- Den finske dialekten vil få sin historie nedskrevet i neste del at bygdebok for Nordreisa
- Det bør engasjeres folk til innsamlingsarbeide for de norske dialektene i Nordreisa
- Det bør engasjeres folk for registrering av de samiske dialekter i Nordreisa

3.2 STEDSNAVN
I arbeidet med kulturminnene har registreringen av stedsnavn stor betydning. Det enkelte
stedsnavn kan fortelle mye om tidligere tiders mennesker. Hva er for eks. bakgrunnen til
navnet "Bessijåkka"? Er det det samiske ordet Beassi, som betyr never, eller det gam-
melnorske ordet Bersi, som betyr hunnbjørn/binne?

Til nå er det registrert en del stedsnavn i kommunen:
- Just Qvigstad har samlet inn samiske stedsnavn også fra Nordreisa i "De lappiske stedsnavn

i Troms fylke" (Oslo 1935)
- ØK-registreringen har notert en del norske og samiske
- SEFRAK-registreringen har notert en del norske
- Noen stedsnavn står i Nordreisa bygdebok og i bygdebøkene for Skjervøy
- Årbok for Nord-Troms har finske stedsnavn (1975, side 22 - 23)

Etter oppdrag, av det finlandske arkivsenter i Helsinki har forsker/amanuensis Anna-Riitta
Lindgren registrert en del finske stedsnavn i årene 1970 - 71. De ca. 1300 innsamlede finske
stedsnavn er ogs`a arkivert på Folkebiblioteket i Nordreisa. Disse navnene stammer fra steder
langs Reisaelva: kulper, stryk og svinger i elva, samt myrer, vann og steder for tjæremile, 11
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hogstplasser, utmarksslåtter osv. Mest er innsamlet fra Reisadalen, Snemyr, Kildalen, Stor-
slett og Sørkjosen.

Vik. finsklærer ved Nordreisa vid. skole, universitetsstipendiat Petri Hiltunen har tegnet
navnene inn på et kart over Nordreisa. Høsten 1986 har han samlet inn ca. 500 finske steds-
navn fra kystområdene i Nordreisa. Disse navn er også kartfestet.

De finske tilleggsopplysningene, som er tilknyttet disse finske stedsnavn, bør oversettes til
norsk.

Etter initiativ fra bl.a. Nord Troms Historielag, kom prosjektet "Stedsnavn i trespråklig om-
råde" igang i 1984, finansiert av NAVF (Norges Almenvitenskapelige Forskingsråd). I Nord-
reisa er det samlet inn:
- I 1984 noen stedsnavn på nordsiden av Oksfjorden
- Sommeren 1985 har Kirsti Røknes samlet inn ca. 600 stedsnavn i området Krakenes -

Kildal - Sagstad - Leirbukt. Disse stedsnavn er hovedsaklig norske, men det er også notert
stedsnavn på kvænsk/finsk og samisk. Navnene er notert ned på skjema og avmerket på
kart. De er også tatt opp på lydbånd med tilleggsopplysninger.

Som elever ved Nordreisa vid. skole har Nina Nyvoll og Agmund Vik samlet inn stedsnavn i
Reisadalen.

KONKLUSJON:

Til nå er det samlet inn altfor få stedsnavn i Nordreisa kommune. Prosjektet "Stedsnavn i
trespråklig område" er nå fri for penger. Innsamlingen så langt viser at det i Nordreisa er en
del tospråklige navn. Disse blandingsnavn har for eks. første del av navnet på finsk eller
samisk, og siste del på norsk.

TILTAK:

Innsamlingen av norske, finske og samiske stedsnavn bør fortsette og fullføres.

3.3 SAGN - EVENTYR - HISTORIER

Av alle de sagn, eventyr og historier som kan finnes i et trespråklig område som Nordreisa,
er det hittil samlet inn svært få:
- noen i Nordreisa bygdebok, og i bygdebøkene for Skjervøy
- noen få i Årbok for Nord-Troms fra 1975 og utover
- det er også noen i jubileumsboken (1865 - 1965) for Skjærvøog Nordreisa Sparebank (nå

Sparebanken Nord)
- Yngvar Meiland har samlet inn en god del
- forskningen innen finsk/kvænsk i Nordreisa har samlet inn en del. Materialet er tatt opp på

lydb ånd
- Just K. Qvigstad har skrevet om lappiske offersteiner og hellige berg (Lappiske eventyr og

sagn), noen slike er nevnt også for Nordreisa
- Just K. Qvigstad har skrevet finske fortellinger fra Kvænangen og Nordreisa (Tromsø Mu-

seums Årshefte 47 (1924) Nr. 5. Tromsø 1925, 31 p.p.)

TILTAK :

Det bør samles inn sagn - eventyr - historier fra Nordreisa til oppbevaring på Nord-Troms
Museum.

3.4 FOLKEMUSIKK - FOLKEDANS

1. Folkemusikk:
a) NORSK

- vuggeviser
- lokale dikt, sanger, revyviser (Jfr. Årbok 1976, side 91)
- skillingsviser, gamle viser
- nidviser
- arbeidssanger i forbindelse med f. eks. staking av elvebåt, milebrenning, skiferdrift,

velarbeid eller roing/seiling av båt på sjøen,
- sangleker
- salmer:

- da også den eldre syngemåtestil for læstadianske sanger - dette med sløyfer, kruse-
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Tiltak :

Tiltak:

duller og å trekke ut tonene. (Jfr. Arbok 1985, side 57 - 58)
- repetoar/melodier
- det er en spennende tradisjon - og et Nordkalottfenomen med en felles melodi, men

med tekst på inntil fire språk.

Tilstand:
Yngve Meiland har samlet en del her, slik som gamle viser. Hans materiale er frigitt for
Nord-Norsk Folkemusikksamling ved Universitetet i Tromsø. Det er mulig at dette
materialet kan bli oppkopiert til bewiring også på Nord-Troms Museum.

Det bør samles inn mere materiale, for eks. fra de som husker revyviser fra I 930-årene. Det
bør også undersøkes om språkforskere som samler dialektprøver kan ha noe folkemusikk-
materiale.

b) FINSK

Gamle sanger fra hjemlandet, muligens i samme utstrekning som er listet opp ved
norsk folkemusikk.

Tilstand:
- Yngvar Meiland har samlet noe. Også disse opptakene er i dag å finne i Norsk

Folkemusikksamling i Oslo. Noen lydbånd er allerede overført til Nord-Norsk
Folkemusikksamling.

- I forbindelse med forskning vedr. finsk språk, er det samlet inn en del finske sanger.
Noen er arkivert hos forskere, andre kan muligens finnes i Helsinki.

- I de siste ti år har Asveig Hasselberg samlet inn finske sanger. Disse er kopiert av
Matti Yli-Tepsa.

- Matti Yli-Tepsa fra Nord-Finland har gitt ut en sangbok med finske sanger fra Finn-
mark. I et samarbeid med Tuula Kantola - som også har samlet inn finske sanger -
vil han gi ut en sangbok - med noter og tekst - med finske sanger fra Nord-Troms.

c(L. (144s,R-t-
Flest mulig av dise sangene bør kopieres og arkiveres ved Nord-Troms Museum.

Tiltak :

c) SAMISK

Joiketradisjoner:
- Flyttsamene

har hele den samiske joiketradisjonen. Joikeopptak - også fra de sarner som har
reinflokkene sine nær Nordreisa kommune i sommerhalvåret - er arkivert ved
Nord-Norsk Folkemusikksamling og i Sameradioen.

- Fra sjøsamiske distrikt
Det finnes nå neppe rester av slik joik i Nordreisa, selv om det nok har eksistert
også her.
Denne joiken skiller seg en del ut fra joiken i flyttsamemiljøene. Det finnes rester
av denne joiken i Vest-Finnmark, bl.a. i form av opptak ved Nord - Norsk Folke-
musikksamling.

Opptak av slik joik som vedrører Nordreisa, bør man ha eksempler på ved Nord-Troms
Museum.

2. Folkedans
Fra Rådet for folkemusikk og folkedans var Egil Bakka i Nordreisa sommeren 1978. Det
var da i live en del gammel dansetradisjon. Bakka filmet da noen musikkdanser og sang-
danser som tidligere har vært brukt i Nordreisa. Han fikk også en del eldre folk, særlig fra
Reisadalen til å fortelle om dansetradisjon i bygda.

Innen folkedansen i Nordreisa Folkeakademi, har en del av disse dansene blitt brukt ved
instruksjon av barn i folkedans. Instruktør Herbjørg Fagertun.

13
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3.5  MATTRADISJONER

Det er få som har tatt vare på tradisjoner innen mat i Nordreisa. Spørsmål en kan stille seg
er: Hvordan har de tre folkeslags matskikker påvirket hverandre? Noen mattradisjoner er
nedskrevet:
- Arbok for Nord-Troms 1975, side 40 - 45.
- I sin hovedoppgave til husstellærereksamen ved Stabekk, tok Margit Hansen-Krone opp ut-

danningen innen husstell i Nord-Norge. Der kom hun også inn på frøken Anna Lund. Hun
tok imot elever/praktikanter i husstell i handelshuset Lund på Solbakken/Gammelgården i
Sørkjosen omkring 1910.

- 12 lærere fra Nordreisa fulgte undervisningen ved en desentralisert halvårsenhet ved sam-
funnsfagseksjonen, Tromsø lærerhøgskole. Alle 12 skrev egne oppgaver. Lisbeth Holm og
Agnes Sætra skrev om "kvinners liv fra vugge til grav". Oppgaven var basert på intervju med
kvinner som husket tiden fra 1905 - 1910. I denne oppgaven er det en del mattradisjoner.
Oppgaven er ikke frigitt for offentligheten,

TILTAK :

Innsamlingen av mattradisjoner må komme igang.

3.6 ARBEIDSTRADISJONER

Sagbruksarbeidere omkring 1938 - 40 på Potka dampsag, Reisa-
dalen.
Bakerst fra venstre (med hatt): Johan Tørfoss, Bernhard Kristiansen,
Gabriel Broks, Kristian Einevoll og Hjalmar Rasmussen.
Forreste rekke fra venstre: Odvar Kvam, Hallstein Kvam, Johan
Haugseth, Karl Richardsen og Sigurd Kvam.
Foto : Arne Gj etmundsen.

1. DIVERSE
I Nordreisa bygdebok står det en del om arbeidstradisjoner. I jubileumsboken for Skjærvø
og Nordreisa Sparebank er nevnt arbeidstradisjoner. I forbindelse med tjæremiler har
Anna-Riitta Lindgren samlet inn kvænske navn på dette arbeidet. Disse navn blir nå for-
søkt oversatt til norsk - det vil si hva betegnelsen på de forskjellige arbeidsbegrep betyr i
bygda. En del elever fra Nordreisa har skrevet om arbeidstradisjoner i sine oppgaver. Disse
er ikke kopiert, elevene har de selv. Slike oppgaver med innsamlede tradisjoner fra Nord-
reisa, burde vært bevart i kopi.

I "Ottar" er det en del artikler om Nordreisa.
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2. MARKED
Markedsplassen i Nordreisa, først på Kvænnes - senere i Olderskogen, går tilbake til 1700-
tallet. Det var to årlige marked, høstmarkedet - det såkalte lappemarkedet, ble holdt fire
uker før jul. Det andre markedet - det såkalte kvænmarkedet, ble holdt fire uker etter

På det offentliges foranstaltning ble det fra 1873 til 1877 holdt marked i Reisa. Til tross
for at markedsplassen ble avstukket på Kvænnes i en størrelse på 180 ganger 180 alen, så
ble samtlige markeder avholdt på Olderskogen, der folk var vant til å møte til marked. I
1877 var det fem handlende her, 29 "fjeldfinner" med det samme antall reinraider, med
i alt 276 lass og 287 rein (Årbok 1978, side - 11).

Signora fra Reisadalen forteller at samene fra Kautokeino i årene omkring 1918 kom med
reinflokker på opptil 200 dyr ned Reisadalen. I pulkene hadde samene for salg: skinn,
komager, skaller og kniver med mer. Samene bodde natten over i bua på Nyvoll (eller på
Solheim). Samene hadde en løsrein uten bagasje pr. 10 rein, disse ble brukt til veimat.

I Sørkjos slaktet samene rein. De sendte både reinskrotter og levende dyr til Tromsø med
lokalbåten. Samene reiste også til Skibotn-markedet med de varer de ikke hadde fått solgt
på veien.

3. BERGVERK
I årene 1708 - 10 ble det bygget en ny kirke i Tromsø av trønderske tømmermenn som
hentet tømmer i Sørkjosen. Under tømmerhuggingen fant de kobbermalm i Jernelva. Ved
hjelp at bergmesterarkivet kan skjerpevirksomheten i kommunen dokumenteres tilbake til
1895 ("Ottar" nr. 160).

I Birtavarre ble Ankerliverket opprettet omkring århundreskiftet med smeltehytte basert
bl.a. på råstoff fra Moskodalen og Røyelen gruver. Senere ble det drift i Vaddas, og det er
drevet ut skifer flere steder i Nordreisa.

KONKLUSJON:

Opp gjennom tidene har "de tre stammers møte" også her måtte ha virket på hverandres tra-
disjoner. Det har for eks, vært stor forskjell på høstningsjordbruket til samene og dyrknings-
jordbruket til kvæner/nordmenn. Også disse tradisjonene til våre aner burde vi vite mere om:
Både forskjeller, likheter og økonomisk tilpasning.

Tømmerflåte omkring 1938 40 på Reisaelva.
Foto: Arne Gjetmundsen.

15
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TILTAK :

1. Tradisjonene innen arbeid, særlig utmarkstradisjonene, bør registreres. Ungdom bør få
opplæring innen gamle håndverk (napo, kniv, tjæremile, bruk av never og bark, karding og
spinning, komagsying).

2. Det bør undersøkes om det kan blåses liv i de gamle markedstradisjoner med et marked i
Nordreisa.

3.7 BYGDEDRAKT - KLESTRADISJONER

Bygdedrakt fra Nordreisa.

a) Bygdedrakt for Nordreisa.
Historikk:
Etter en henvendelse fra Margit Hansen-Krone i november 1976, satte kulturstyret ned et
utvalg på tre personer (Ingeborg Langhaug, Rotsund, Ella Høegh Jørgensen, Sørkjosen og
Åshild Solvang, Storslett). De fikk i oppdrag og utarbeide forslag til bygdedrakt for Nord-
reisa.

Utvalget samlet inn opplysninger gjennom en mengde litteratur, snakket med eldre folk,
så på gamle bilder, oppgjørsregning fra Bergenshandelen, skifterettsprotokoller samt be-
søkte museer, og deltok i bunadmøter og -kurs. Det har ikke vært noen spesiell drakttradi-
sjon i bygda, så noen rekonstruksjon kunne det ikke bli snakk om.

Utvalget la frem tre forslag til bygdedrakt. Draktforslaget som fikk flest stemmer iblant
bygdefolk skal gjenspeile "de tre stammers møte" hovedsaklig på slutten av 1800-tallet/
begynnelsen av 1900-tallet. Ideer er forsøkt innhentet fra drakter som har sin opprinnelse
i de tre folkegrupper: norsk, finsk og samisk.
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Kvinnedrakten:
Stakkestoffet er verkenstoff med symmetriske striper. Stakken er foldelagt og når litt på
oversiden av ankelen. Vesten er ensfarget i prinsessefasong. Understakken er en "kopi"
av understakken som ble brukt i bygda i begynnelsen av 1900-tallet. Den er i bomullsstoff
med en heklet ullblonde i kappen nederst. Underskjørtet er sydd fast i stakken med lin-
ningen. Skjorten kan sys i bomull eller lin. Blonden rundt hals- og armlinning er i heklet
tynt bomullsgarn. Samme stoff som i skjorten kan brukes i forkleet. Det har innfelt hek-
let mellomverk. Vesken er festet rundt livet med et vevd band som henger ned bak. Ideen
til luen er hentet fra en statue i Norrmannsdalen i Danmark. Det kan også brukes et hår-
band i samnie mønster/kvalitet som veskebandet. Ytterplagget er et stort, vevd ullsjal med
lange frynser. Strømper i mørkeblått, svart eller hvitt. Sorte bunadsko. Sølja og hektene i
vesken er komponert av Ella Høeg Jørgensen. Sølja har motiv av midnattsol, elvebåt og
furuskog som en mener er karakteristisk for Nordreisa.

Videre arbeid:

1. Utvalget arbeider nå (våren 1986) med å få til et mørkt brodert forkle til festbruk, samt
en heklet brudekrone.

2. Utvalget arbeider med å få til en mannsdrakt for Nordreisa. Den skal ha bunadsko, hatt/
topplue, strømper, kniv, hosebånd. Alt dette er klart. Beltespenne er bestilt i produksjon.
Mannsdrakten skal være av mørkeblå vadmel, samme striper i vesten som i kvinnedraktens
stakk. Utvalget har lagt vekt på et moiebilde fra århundreskiftet. Utvalget arbeider nå
med det sømtekniske i forbindelse med selve bunaden.

3. Hovedutvalg for kultur- og fritid har gitt bygdeutvalget i oppdrag å utvikle en barnedrakt
for Nordreisa. Det er Folkeakademiet som ønsker det til sine jente- og guttedansere.

b) ANNET

1. John Campell reiste i årene 1850 - 70 på Nordkalotten som sportsfisker. Dette førte han
til lakseelvene Tana, Alta, Kautokeino og Torneå. Han var også i Tromsdalen som passa-
sjer på dampbåt.
Hans bilder og tegninger av drakter er på et museum i Skottland. Motivene er hentet fra
en sameleir i Tromsdalen, og forøvrig er det mest samiske drakter fra Finnmark og Tor-
neådalen.

2. På Norsk Folkemuseum er det en sjøsamekofte fra Loppa og muligens noe fra Kvænangen
samt fra områdene rundt Lyngenfjorden.

3. Det lever ennå (våren 1986) folk som har sett sjøsamekofter bli brukt i Oksfjord. Det har
vært en gjennomgående tradisjon til etter århundreskiftet at folk har brukt kofte til dag-
lig i Oksfjord. En av de siste brukerne av sjøsamekofte til daglig bruk i Oksfjord var John
Andersen.

KONKLUSJON:

Bygdedrakten ser ut til å bli svært populær i bygda.

TILTAK :

Det må undersøkes nærmere omkring samiske, finske og norske klestradisjoner i Nordreisa.

17
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I årene rundt århundreskiftet var det bra tider i Nordreisa. Bildet
er tatt i 1916 da Alma Skjønsberg tok lærerskoleeksamen.
Hun var født i 1895 i Galgur, Nordreisa.

4.0 VERN AV LITTERÆRE OVERLEVERINGER

1. OM ARKIV
Et arkiv er pr. definisjon en samling av brev og dokumenter. I tillegg er det en dokumenta-
sjon fra en nær eller fjern fortid.

2. OFFENTLIGE ARKIV
a) Det kommunale arkiv (basert på et notat av Odd Gaare):

Nordreisa kommune har et arkivmateriale som strekker seg 100 år tilbake i tiden, fra
kommunen ble skilt ut fra Skjervøy kommune i 1886 og frem til idag. Dette arkiv-
materiale omfatter blant annet:
- skatteprotokoller fra 1894
- fattigprotokoller fra 1886
- brev fra almuen
- kommunal korrespondanse
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De kommunale arkiv fra før 1944 overlevde krig og evakuering i kjelleren på det raserte
kommunehuset. Arkivet ble husket på og tatt frem som bakgrunnsstoff for et jubi-
leumsskrift i forbindelse med kommunens 100-års jubileum. Til tross for sitt lange opp-
hold i den kommunale kjeller, kunne det meste berges. Arkivet er idag av relativt bra
kvalitet.
Arkivet fra før 1944 er til en viss grad blitt systematisept. De deler av arkivet som er
relevante og interessante for jubileumsskriftet, er registrert på data hos Nord-Troms
Museum. Dataregistreringen viser til plasseringen i det fysiske arkivet av det ønskede
materiale.

b) Innsamlet/skrevet lokalhistorie ved ungdomsskolen

Tiltak :

- bevaring og vedlikehold i et brann- og fuktsikkert magasin
- katalogisering og registrering på data av hele det kommunale arkiv

b) Statlige arkiv:
- Stortingsforhandlinger
- Norges Geologiske oppmålinger
- Norges geologiske undersøkelser
- Bergverkskontoret i Alta
- Kystverket, prosjekt som er undersøkt, men ikke realisert
- Fiskeriinspektørens innberetning, bl.a. en klage fra Oksfjord 1894

c) Fylkeskommunale arkiv:
- Troms fylkestings forhandlinger
- Fylkeskommunal korrespondanse

d) Offentlige/halvoffentlige institusjoner:
- Riksarkivet:

- Gårds- og grannesamfunnsundersøkelsen i Riksarkivets privatarkiv nr. 424, Institutt
for Sammenlignende Kulturforskning inneholder et felles manuskript for Nordreisa
og Skjervøy. Manuskriptet er utarbeidet av Yngvar Meiland og utgjør tilsammen
ca. 400 sider i A5-format (RA. 1. nr. C 1-22). Det er anledning til å bestille xerox-
kopier, som vil tilsvare ca. 200 sider i A4-format.

- Lensmannsprotokoller
- Medisinalberetninger: Siden begynnelsen av det forrige århundre var de offentlige

leger forpliktet til å sende inn en årlig medisinalberetning som foruten sunnhets-
tilstanden også skulle beskrive mange sider ved innbyggernes liv og levesett.

- Norsk etnologisk granskning, Institutt for folkelivsgranskning.
I kartOteket der finnes ca. 225 katalogførte enheter fra Nordreisa. Det er i det
vesentligste svar på spørrelister, og de er sendt samlingen av Yngvar Meiland. I
kartoteket finnes henimot 150katalogførte enheter fra Skjervøy. Bare et nærmere
studium vil kunne avgjøre om noen av disse omfatter de bygder som nå er overført
til Nordreisa eller har gyldighet for dem.

- Universitet i Oslo, Institutt for folkeminnevitenskap, Norsk folkeminnesamling
Fra vårt område finnes det litt "småplukk", spredte og korte nedtegnelser hos
et par-tre samlere. Noe av dette er også litt usikkert hva geografisk angivelse angår,
det kan i alt dreie seg om ca. 17 sider - men ofte med bare noen få linjer på hver
side.

- post - tele arkiv

- Lukas-stiftelsen, Norsk Samemisjon

- Andre institutt/universitet

- Nord-Troms Museum (NTRM) har på data folketellingslister fra 1865, 1875 og 1900.
Listene fra 1800 er bestilt. I tillegg behøves matrikkel over gårdsnummer.

- arkiv i granneland - i andre land

19
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KONKLUSJON:

Alt fra og om Nordreisa som finnes i andre arkiv, må kopieres opp og bevares på NTRM.
Kirkebøker som er frigitt for offentligheten vedrørende folk fra Nordreisa, bør data-
registreres på NTRM.

TILTAK:

Undersøke og registrere arkivmateriale vedr. Nordreisa.

4.3 FORENINGSARKIV — PROTOKOLLER
(Se også lag og foreninger som driver kulturarbeid: 6.0)

Sangkoret "Fossevell"
Bildet er tatt ved elvelandet på Storslett 17.mai 1939?
Mennene fra venstre: Erling Andreassen, Arne T. Hansen, Helge Vollstad, ? Tretten, Kasper
Lund, Johs. Vollstad, Karl Johnsen?. Frantz Thomas Hagan, Kåre Hagan, ? Myrslett.
Andre rekke: Treje Hagan.
Kvinnene første rekke fra vanstre: Lilly Sandmo?, Alida på "Tømmernes, Petra Strandheim,
Margot Johansen (Danilesen), Borghild Lund, Margit Flatvoll (Lunde), Ruth Storslett, Erna?,
Ella Hagen, Amalie Bakkeslett, Hjørdis G. Tretten, Else Johnsen, Petra Mellum.
Andre rekke fra venstre: Margarteh Myrslett, Borghild Ansjøn, Brita Eriksen (Jensberg), Ingrid
Lyngsmark, Marie Lund, Gyda Strandheim, ?, Inger Nilsen, Gerd Lund, ? Tretten.

1. Sanitetsforeninger
2. Røde Kors
3. Andre helselag, husmorlag
4. Kirkelige foreninger, misjonsforeninger
5. Sangkor

6, Ungdomslag:
UL Falkøye i Kjelderen var tilsluttet ungdomsfylkingen. Første formann var Sigurd
Gjetmundsen. Laget hadde et eget hus ved Tuestadveien. Det ble senere flyttet nærmere
Kjelderen, og overtatt av skytterlaget.

UL Falkøyet utga et medlemsbald kalt Tolken. Bladet ble skrevet i en vanlig svart proto-
koll. Den gikk på omgang blant medlemmene. Hver skrev et "fornuftig stykke" pluss
"småplukk". Småplukk var ofte "skjulte sannheter" om medlemmene. Protokollen ble
sist sett i 1954. Er det noen som vet om den?

Kulturvernnemda har her forsøkt å finne noe om ett UL. Vi oppfordrer folk i bygda til å
komme frem med opplysninger også om andre lag, f.eks. : Det frilynte UL "Nybrott" på
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Storslett, UL "Solkverv" i Oksfjord (fra 1933/34 med eget ungdomshus), UL "Rotsund-
elv" som også hadde eget hus, og UL i Storvik.

7. Skytterlag har det vært i Kjelderen, Oksfjord (stiftet i 1911), Rotsund (ca. 1900), Stors-
slett, og andre steder?

8. Idrettslag har det vært mange av i bygdene våre. I Kjelderen var det "Falkøye" som
arrangerte det første? langrenn i Nordreisa. Harald Nilsen forteller at det var Sigurd
Gjetmundsen og Ingolf Nilsen som arrangerte dette ut fra Skogstad og i løype under
Bjørngrubba. Det var forholdsvis mange deltagere med. Skiutstyret var ikke helt som dag-
ens. Harald Nilsen forteller at de hugde bjerk selv i skogen, Hallstein Kvam hugde til ski-
emnet, og det ble tørket i badstua på Kvam, Henrik Hallen tok fem kroner for å lage et
par bjerkeski. Selv hugde Harald Nilsen skived hos Karløy Skjønsfjell for en krone dagen
til han hadde betalt dette og de kr. 4,50 for et par Huitfeldts bindinger innkjøpt i Tromsø.

9. Politiske foreninger
- I Arbeiderbevegelsens arkiv kan det være arkivert protokoller, bl.a. fra Oksfjord vei-

arbeiderforening.
- Før 1936 var det et arbeiderlag i Kjelderen. Folk gikk da på ski bl.a. fra Sappen flere mil

til møtene.
- Sappen AUL ble startet i 1936. Første formann var Anselm Holmbo. På dugnad med

Klaus Nilsen som "oppsetter" bygde medlemmene et eget hus. Der ble det oppført skue-
spill, sketsjer og holdt dansefester.

- Andre politiske foreninger, bl.a. ble Nordreisa Høyrekvinner stiftet 1953.

Konklusjon:
I Nordreisa har det vært mange lag og foreninger. En del av kulturvernarbeidet blir å regi-
strere arkivene til disse. Til dette må kulturvernutvalget ha hjelp/opplysninger fra bygdas
befolkning. Kulturvernnemnda har brukt UL "Falkøye" som eksempel på ønsket registre-
ring, for eks. protokoller, lagsavis, andre ting.

TILTAK:

- Arkivmateriale fra lag og foreninger i Nordreisa bør være tilgjengelig for almenheten - da
også med tanke på det fremtidige bygdebokarbeidet.

- Ved interesse fra grunnskolene og ved hjelp av elevene, kan man lettere få registrert arbei-
det i lag og foreninger.

4.4 PRIVATE ARKIV

Eksempler på private arkiv som man kjenner til:
a) Meilands etterlatte skrifter er oppbevart på NTRM. Meiland har også skrevet en del artik-

ler i "Magasinet for alle", med emner for eks. fra flora, og historier som bjørnejakt i Nord-
Troms.

b) På 13iarnes i Rotsund er det en oppgjørsbok fra 1931 for fiskeskipper Johan Berg som
eide båten "Irma".

c) I tiden 17. februar - 12. mai 1986 pågikk "Aksjon Amerikabrev". Den tok sikte på å reg-
istrere så mange som mulig av amerikabrev i Troms fylke. I Arbok for Nord-Troms 1983
side 25 - 30 er det et Amerikabrev på 115 vers.

d) Dagsaviser :
- Dagny Jensen har samlet utklipp vedr. Nordreisa fra dagbladet "Nordlys".

e) Den norske Turistforenings årbok (til idag utkommet ca. 120). Der har det vært en del
artikler om Nordreisa, bl.a.
- Kr.L.Bøckman: Pr. elvebåt i Troms fylke, 1925, side 104
- Chr. Ihlen: En tur gjennom Nordreisa til Imo, 1931, side 119

Rolf Rypdal Nordreisa-Kautokeino-Karasjok, 1938, side 146
- I Tromsø og omegns turistforenings årbok 1939 skrev Adolf T. Hansen: "Handel og

samferdsel"
f) Samisk misjonshistorie

4.5 FORRETNINGSARKIV

- private forretninger
- innkjøpslag/samvirkelag
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4.6 EVAKUERING

Det må finnes en hel del fortellinger, hendelser om evakueringen. Disse bør så langt råd er
samles inn. Willy Fosnes har skrevet hovedoppgave i historie om evakueringen av Finnmark
og Nord-Troms høsten 1944.
Anders Ole Hauglid har skrevet hovedoppgave i historie om gjenreisningen 1945.

Konklusjon:
Det er registrert en del privat arkivstoff ved NTRM, men det må være adskillig mere som
er i privat eie.

TILTAK:

Innbyggerne i Nordreisa oppfordres til å opplyse om private arkiv, forretnings- og andre
arkiv, slik at disse kan registreres for ettertiden ved NTRM.

5.0 VERN AV MATERIELLE OVERLEVERINGER. LØSE KULTURMINNER

5.1 LOVVERKET

Kulturminnelovens 13 omhandler løse kulturminner (fornminner) som betraktes som stat-
ens eiendom -og er fredet. Det omfatter alle jordfunne gjenstander fra før 1537, samiske
eldre enn 100 år og mynter fra før 1650. Dersom slike gjenstander blir funnet skal politi
eller vernemyndighet varsles, eller man kan sende gjenstandene direkte til Tromsø Museum.

Kulturminnelovens § 23 forbyr utførsel til utlandet av en rekke kulturminner:
b) bygninger av alle slag og deler av slike og andre ting av kunst- kultur- eller personalhisto-

risk interesse eldre enn 100 år, som skulpturer, malerier, mynter, arkivsaker, manuskripter,
segl og signeter, sjeldne trykk, møbler og annet innbo eller løsøre, drakter, våpen og lig-
nende. Når særlige grunner taler for det kan (Miljøvern) departementet fastsette at utfør-
selsforbudet skal omfatte slike gjenstander uten hensyn til alder.

c) Samiske kulturminner uten hensyn til alder.
d) Minner om fremtredende personer uten hensyn til alder.

Denne paragraf er også aktuell for punkt 4 over og for bygninger, men spesielt for gjen-
stander (inkludert båter).

5.2 REGISTRERINGER (LØSE KULTURMINNER)

b)Norske,Kunst og Kulturhistoriske Museer (NKKM) har utarbeidet veiledning og kort for
registrering av gjenstander, særlig beregnet på museum.
Adresse: Pilestredet 14 VI Oslo 1.

c) Norsk Kulturråd har satt igang og utarbeidet veiledning og kort for registrering av gamle
fartøyer.
Adresse: Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøynesveien 37, Oslo 2.

5.3 GJENSTANDSMATERIALE AV FORSKJELLIGE SLAG

En mengde gjenstander fra Nordreisa forsvant ved evakueringen. Mange funn er også gjort
for eks. av krittpiper, som det dessverre ikke er tatt vare på. Derfor er det viktig at man
registrerer de gjenstander som finnes, også de som ikke er i kommunen.

Det finnes en del gjenstander som er registrert:
a) Det første orglet brukt i Nordreisa kirke (fra ca. 1900) oppbevares på Nordreisa folke-

bibliotek.
b) En del gjenstander fra Nordreisa oppbevares på Nord-Troms Museum.
c) 1 1979 ble det ved en utstilling på Rotsundelv skole (5. klasse) registrert ca. 90 gjenstan-

der (Arbok for Nord-Troms 1979, side 23-25).
d) I forbindelse med SEFRAK-undersøkelsen, ble det som et biprodukt notert en del

stander fra nyere tid (1800 og 1900-tallet)

I forbindelse med ØK-registrering er det notert gjenstander som er tapt, fiernet eller som
finnes oppbevart på Tromsø Museum (en del av disse notater vil overlappe gjenstander
nedtegnet i Skjervøy bygdebok):
- søkkesteiner
- beinskje
- mynter
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- salvekrukke, keramikkrukke
- jernøks
- spydspiss
- kvernstein, møllestein
- krittpiper
- kammer av bein
- skiferkniv
- potteskår
- steinøks
- et konisk spinnehjul
- avslag av redskaper av kvartsitt, skifer og lokale bergarter

Det er gjort fem løsfunn som sikkert kan tidfestes til steinalderen:
- en kniv av skifer i Rotsund
- en del av en skifer-spydspiss i Rotsunddalen
- en skiferkniv i Storneshamn
- et øksehode av grønn porfyr i Storneshamn
- en flintdolk ved Bæccegædhaldde
Dessuten er det funnet en pilespiss av bronse i Oksfjordhamn, som kan være fra slutten av
steinalderen (Arbok for Nord-Troms 1977, side 7).
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f) gjenstander nedtegnet i SKJERVOY BYGDEBOK 1974 av Maurits Fugelsøy

FUNN FRA STEINALDEREN:

"Alle funn i Skjervøy tilhører den arktiske steinalder, som er betegnelsen på yngre steinal-
ders kulturgrupper og er karakteristisk ved utstrakt bruk av skifer som redskapsmateriale,
særlig  til spyd- og pilespisser, økser og kniver. Det kan kort sies at det var en yngre fangst-
kultur, utviklet av eldre steinalders veidekultur."

"Boplassfunnene på Havnnes er således datert til yngre steinalder - men samtidig represente-
rer de Komsakulturen, som etter de opprinnelige teorier var eldre enn alt annet i Skadnina-
vias steinalder."

"Således peker flintbehandlingen tydelig sydover og viser at det er ett og samme folk som i
Syd-Norge har hugget den syd-skandinaviske flinten, og i Nord-Norge av Finnmarkens dolo-
mittflint. Et lite sydskandinavisk flintstykke i steinsakene på Havnnes støtter også denne
antagelse".

"Beinsaker er ikke funnet blani oldsakene på Havnnes, de er blitt forvitret og borte, men at
den slags funn har vært forarbeidet der vitner det lille burin som ble funnet om. Burin ble
nemlig utelukkende brukt til å risse figurer og ornamenter på bein. Stykket er typisk og godt
tildannet, lengden er 3,1 cm og største bredde 2,1 cm. Den viser at den arktiske steinalder,
som er så typisk representert på Havnnes, er en lokal skandinavisk utforming på grunnlag av
en langt eldre og mer primitiv kultur".

"Førstekonservator Povl Simonsen deler inn yngre steinalder i fire perioder: Den første peri-
oden går fra ca. 3000 til 2200 f. Kr. f., annen og tredje periode 2200 - 1000 f. Kr. f., og
fjerde periode fra 1000 til Kristi fødsel".

Funn fra den delen av Skjervøy som er overflyttet til Nordreisa fra forskjellige tidsaldre er
registrert slik i oldsaksamlingen ved Tromsø Museum:
- Elveland, Oksfjordhamn: Dekorert spinnehjul av kleberstein.
- Hamn, Oksfjorden: Pilespiss av bronse.
- Langli, Rotsundelv: Synkestein med fure.
- Rotsundelv: Kniv av skifer. Fragment av spydspiss av skifer (arktisk). Håndsnellehjul av

kleb er.

- Berglund, Eidet indre, gnr. 20, bnr. 8: Hengesmykke av sølv i kjede av tynn flettet sølvtråd.
Tre halsringer av sølv.

- Eidet av Maursund, gnr. 20, bnr. 21: Enegget kniv av mørkegrå skifer.

- Havnnes, gnr. 37: Svær tveegget kniv. Stor steinkniv av skifer. Tveøks av skifer. 2 kniver av
skifer. Spydspiss av skifer. Hein av skifer. Fem stk. leirkar. Fin spiss av violett
skifer. Fragment av godt slipt spiss av skifer. To pilespisser av grågrønn skifer.
Fragment av smal hulmeisel. Tre stk. fragment av spiss av grå skifer. Tilslipt
stykke av rødbrun skifer og et spisst stykke av skifer. To stk. oddparti av tve-
egget kniv av skifer. To slipne skifersteiner. Flere tilhuggede stykker av lys grå
skifer, av brunviolett skifer og av grå skifer. Fragment av firesidig skiferbryne,
og ett av samme slag som er smalere. En del tilfeldig avspaltede skiferstykker.
Et stykke sort kvartsitt. En del stykker dolomitt og dolomittflint. Fragment
av steinøks av skifrig bergart (som lign. Rogaland). Godt bevart spiss av skifer.
Et emne til skiferkniv, og et av grå skifer til pilespiss. To stk. høyt rygget
flekke, den ene av blågrå flint. 29 stk. avfall av dolomittflint, et stk, lys brun
flint, 13 stk. dolomitt, tre stk, hvit kvarts, syv pimpesteinsknoller i ett funn
og seks i et annet. To sammenhengende stk, av hulslipt bryne. Stykke av flatt
firesidet skiferbryne. Tilhugget emne av grå skifer. Delvis tilslipt emne av grå
skifer og avspaltet skiferstykke. Burin av dolomittflint. Hulslipt skiferøks,
fasettslipt. Skiferkniv (nærmest arktisk). Dårlig formet skiferkniv, og en
annen halvmåneformet type. Flere funn tilsammen 12 stk. tilslipt eller til-
huggede skiferstykker og tre små fragmenter skifer.

- Kjempebakken, Havnnes: Salvekrukke. Enegget skiferkniv av vinkelformet type. Skiferspiss,
antagelig bladet av en kniv (som arktisk steinalder). Slipt skiferstykke, mulig
oddstykke av enegget kniv. Tilhuggede stykker av leirskifer, av flammet ski-
fer, av blågrå skifer, av grønn leirskifer, av gråbrun og grågrønn skifer. Emne
til liten enegget skiferkniv. Tilhugget stykke av grå lilla skifer og fem andre
tilhuggede skiferstykker. Stor, flat slipestein av kvartsitt.
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- Kjempeplassen, Havnnes: Nærmest lanseformet pilespiss av hard skifrig bergart. Tilhugget
stykke av samme bergart og fem mindre. Stykke av hard, grå kvartsitt, til-
hugget stykke av gråbrun og av mørkegrå usedvanlig hard bergart. 11 små av-
fallsstykker.

- I Soulsaive, Soulojavre: En pilespiss av jern. Den kan antas å tilhøre Merovingertid.

- I Rajahjok: En pilespiss av jern. Den lå på bar steingrunn inne på fjellet.

- Slettset gnr. 33, bnr. 7: Et stort og kraftig økseblad av jern. Det har et kort "skjegg" og en
lang holk for skaftet. Eggpartiet er meget kraftig og er utformet og adskilt
fra den øvrige og tynnere del av bladet ved en skarp avsats. Lengden er
19,7 cm, og bredden over eggen 15 cm, skaftholkens lengde 15,7 cm. Anta-
gelig fra nyere tid.

- Ved Stornes: En rombisk øks avgrønn porfyr som er en vulkansk bergart.

5.4 BÅTER

Elvebåt på Reisaelva.
Foto: Anne M. Blomstereng.

a) Ved Nord-Troms Museum: En stakerbåt (elvebåt) med utstyr.

b) I Årbok for Nord-Troms fra 1975 er det nevnt en del sjøbåter/skøyter.

c) "Ulfstind" bygd ved Olsens båtbyggeri i 1916, restaureres i Bodø.

d) Saltenskøyta "Lyra" bygd i 1905 er beskrevet i Arbok for Nord-Troms 1986.

e) Stakerbåter/elvebåter fra Reisadalen er utstilt ved Skogbruksmuseet, Elverum og Sjøfarts-
museet , Oslo.

5.5 FOTOGRAFIER

Sekreteriatet for fotoregistrering har utarbeidet veiledning og kort for innsamling, registrer-
ing og arkivering av eldre fotografier. Adresse: Postboks 21, Oslo 8.

1. Noen få bilder og gjenstander er registrert ved Tromsø Museum:
- Samisk etnografisk avdeling
- Nyere kulturhistorisk avdeling
Registreringen er gjort etter de gamle kommunegrenser, derfor er noe registrert på Skjer-
vøy kommune.

2. Pauloharjos bildemateriale, noe er innkjøpt til Nordreisa.
25
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3. Mårtha Hoffmanns bildesamling er ved Folkemuseet i Oslo.

4. I andre arkiv - se 4.0 - 4.4 - kan det være registrert bilder.

5. Det innsamlede bildemateriale ved Nord-Troms Museum oppbevares i brannsikre skap.
Bildene har motiv fra gårder og bosteder samt andre motiv. Til mars 1986 er det inn-
samlet :
- DATA-registrerte ca. 1.500 stk.
- Manuelt registrert ca. 1.500 stk.

Oksfiordhavn, data

Oksfi:ordhavn, manu.

Straumfjordnes, data

Straumfjordnes, manu.

Storvik, data

Storvik. manu.

Storslett. data

Stoshtt , manu

Snemyr, data

Snemyr, manu.

Kjelderen, data

Kjelderen, manu

Tørrfoss, data

Torrfoss, manu.

Sappen, data

Sappen, manu.

Øvre - Reisadalen,data

Øvre - Reisadalen, manu.

Tømmernes, data

Tømmernes, manu.

Kildalen, data

Kildalen, manu.

Krakenes, data

Krakenes, manu.

Sørkjosen, data

Sorkjosen, manu,

Sokkelvik, data

Sokkelvik, manu.

Bakkeby, data

Bakkeby, manu.

Rotsundelv, data

Rotsundelv, manu.

Ravelseidet, data

Ravelseidet, manu.

Rotsundelvdalen, data

Rotsumrlelvdalen, manu.

Rotsund,data

Rotsund, manu.

Spåkenes, data

Hamnnes, data

z .
z z z z Z Z

bb
c7)› c/D C.7 c4" cip cip> &)-

1 1
a ' i 12

3 3

4,1 5

1/ I 1 3/2  "i 3k,  1

'Yz  1 6,44 a.. 1% 1 '5,4 I `11;°. 2. 12
g‘ito 2. Pi CjI5/195 134, 2 sh  2.. 451, i31 5 55

16q 13 fl °] 1 41 3 ‘414).
91 3
211,/
'Yti  .2Yyi 9 p.lf 1 vis 3 3

3Y, qb
311
'215 z% 5 ag/a31/5 f 2171 q • % s
3b  3cil .2. Y 2.111

17

f*frs  1r
n1,35 gVt, I 3
19/3 4k,„1$ 181, 9
41113 "l1
filt i ie 2. %  31/1 1 3% 5 5741. (C's

3"/-2.

i

tir. 15 r29 q "gg 1 1

qq/1 3 q4 3 <1‘)(3. I
51/2 5Tei 3 Sql 2 4% 2 .142 3

LIY!

5

311,4 3 4
% 4

2.

J.S

3

Side 346



6. En del bilder finnes trykket i Nordreisa bygdebok, og i bygdebøkene for Skjervøy.

7. Årbok for Nord-Troms fra 1975 har trykket en del bilder.

8. En del bilder - særlig portrett - er trykket i jubileumsboken for Skjærvø og Nordrejsa.

Konklusjon :
Gjenstandsmateriale av forskjellige slag bør registreres. På sikt bør en del av disse gjenstand-
ene gis en trygg oppbevaring. Registrerte gjenstander bør være tilgjengelig for markeringer,
arrangement eller andre utstillinger.

Det bør undersøkes om gjenstander fra før nåtiden kan vises frem i en vandreutstilling i
Nordreisa, da i et samarbeide mellom NTRM og Tromsø Museum.

TILTAK:

Registreringer av gjenstander og fotografier må fortsette.

6.0 VERN AV MATERIELLE OVERLEVERINGER. FASTE KULTURMINNER

Med faste kulturminner menes jordfaste levninger etter menneskelig virksomhet, og de for-
teller oss om menneskenes liv og virke i fortiden.

6.1 LOVVERKET

a) Kulturminnelovenav 9. juni 1978.
- Alle kulturniinner fra før 1537, det vil si fra oldtid og middelalder er automatisk fredet.
- Alle faste samiske kulturminner mer enn 100 år er fredet.
- Kulturminner fra etter år 1537 er ikke beskyttet på samme måte, men ifølge § 15 kan de

fredes av arkitektoniske eller kulturhistoriske grunner.

b) Bygningsloven av 18. juni 1965.
Denne loven har også regler om verneverdig bebyggelse.
Bygninger eller områder kan i en reguleringsplan på grunn av sin historiske, antikvariske
eller annen kulturell verdi reguleres med vern som formål.

c) Lov om Kirker og Kirkegaarde.
Denne loven har bestemmelser om kirker og kirkegårder, avstand til annen bebyggelse ete.

d) Naturvernloven av 19. juni 1970.
Denne loven inneholder i tillegg til fredning av natur og spesielle områder og forekomster
i naturen også bestemmelser med sikte på å verne landskapsbildet. Kulturlandskap kan
slik vernes som landskapsvernområde.

6.2 REGISTRERINGER (FASTE KULTURMINNER)

a) ØK - registrering

Dette er registreringer av fortidsminner (eldre enn fra 1537), samt samiske kulturminner
eldre enn 100 år, for økonomisk kartverk. Ansvarlig for dette arbeidet er Tromso Museum.
Museet søker den enkelte kommune om å få dekket 1/3 av kostnadene.

ØK - registreringen i Nordreisa har foregått noen uker i somrene 1979 og 1980. Fornmin-
nene er foreløbig tidfestet til: Steinalder, middelalder, nyere tid. Funnene inkluderer også
forsvunne fornminner, disse er ikke medtatt her.
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b) Registrering av samiske kulturminner har pågått i lengre tid. Ansvarlig er Tromsø Museum.
Slik registrering krever spesiell ekspertise, bl.a. er det ønskelig å beherske samisk språk.
Etter den nye kulturminneloven er alle faste samiske kulturminner eldre enn 100 år auto-
matisk fredet.
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Fjørs i Storvik for en ku.
Foto: Kari Digre.

c) SEFRAK - registrering

Registrering av faste kulturminner (Hus og andre jordfaste minner før 1945 og etter
1537) har foregått i somrene 1981-85 tilsammen 104 dagsverk. Registreringen er et lands-
omfattende tiltak utført i samarbeid mellom kommunen og staten. Registreringen admini-
streres på landsbasis av et sekretariat knyttet til Miljøverndepartementet. Fylkeskonser-
vator har det faglige ansvar i sitt fylke. Kommunen betaler halvparten, og staten betaler
den andre halvparten av utgiftene.

Registreringen tar sikte på en fullstendig oversikt over alle typer kulturminner fra nyere
tid (det vil si kulturminner som ikke er fredet i henhold til kulturminneloven). Formålet
er å skaffe frem alment kulturhistorisk stoff av verdi for arbeidet med miljøbevaring og
planlegging i kommunen og for alle som søker kunnskap om den kulturhistoriske bak-
grunn i vår kommune. Registreringen gjelder ikke personlige forhold, skattespørsmål,
takster o .1.
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SERFAK - registrering

1942 - Nordreisa somrene 1981 - 1985
Registrering av hus (alle slags bygg reist før 1945):

TILTAK:

I tillegg er det registrert/forregistrert 35 andre minner enn hus.

a) Utenfor alfarvei står det igjen å registrere en del buer, jegerhytter, skogs-
arbeiderhytter. I disse fem årene har det stadig dukket opp flere hus, mulig-
ens gjenstår noen få.

b) Registrering/kartfesting av nadre minner enn hus starter i 1987:
— en stor mengde milbotn
— gammer
— rester av møller - sagbruk - steingjerder og annet.
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d) Registreringer for spesielle tiltak eller prosjekter

Dette kan være registreringer i forbindelse med større utbyggingsplaner, for eks, kraftverk,
veianlegg eller lignende. Her kan også nevnes registreringer for "10 års verna vassdrag",
samt for "Samla plan for vassdragsutbygging". I slike tilfeller registreres alle typer kultur-
minner, både fredede og ikke fredede. Vanligvis er det Miljøverndepartementet som er
ansvarlig for arbeidet, og Tromsø Museum som gjennomfører registreringene, ofte i sam-
arbeide med naturvernet. Tiltakshaveren må som oftest betale utgiftene ved slike registre-
ringer.
Tiltak :
Det bør undersøkes om slike og andre registreringer kan være foretatt av:

- Teknisk etat i Nordreisa
- Troms fylkeskommune
- Nord-Troms Kraftlag
- Troms Kraftforsvning
- ?Foreningen til Leilændingsvæsenes opphævelse i Skjervø"
- Ressursutvalget for Finnmarksvidda
- Finnmarkskontoret
- Statens Vegvesen
- Statens Skoger
- Norges Geologiske Oppmålinger
- Norges Geologiske Undersøkelser
- Bergverkskontoret i Alta
- Kystverket, undersøkte ikke realiserte prosjekt
- Sør-Norske museer, generelle gjenstands- og billedarkiv

e) Registrering av faste kulturminner

Registreringen omkring "10-års verna vassdrag" i Reisa er for det meste blitt registrert/
blir registrert i SEFRAK-undersøkelsen. Der er arbeidet med det enkelte objekt blitt mere
grundig utført, derfor er SEFRAK-undersøkelsen mere omfattende.

Tjæremilebotn nær mallabakkajervi.
Foto: Kari Digre.
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NOU 1983:43

kulturminner og vassdragsvern

REISAVASSDRAGET/RAISÆDNO.

Fylker: Troms, Finnmark
Kommuner: Nordreisa, Kautokeino, Kvænan-

gen, Kåfjord
Nedbørfelt: 2 692 km2 (32 km2 ligger innenfor

Javreoaivit Naturresservat).
Tidligere reguleringer: Stuora Mållesjavri er

senket 5 m og ført til Abbujåkka i Kvænangen.
I Killdalselva er Killdalen kraftverk med en 15
m høy dam. Elva er tørrlagt over et fall på 200
m.

Undersøkelsesområdet

Reisavassdraget kommer fra Finnmarksvid-
das sørvestre randområde i grensetraktene ved
Finland og renner i nordvestlig retning mot
Reisafjorden. Vassdraget er 130 km langt. Det
består øverst av to forgreninger Njallajåkka og
Raisædno. Njallajåkka renner ned gjennom
Njallaav'zi. Raisædno har sitt utspring i
Ra isjav'ri. Elvene har hver en lengde på ca. 15
km før çle løper sammen og danner Reisaelva.
Nedenfor samløpet følger • Reisa den trange
Reisadalen som etterhvert vider seg noe ut. Selve
Reisaelva er ca. 100 km lang. På veien får elva
tilløp fra en rekke større og mindre sidevass-
drag. Deler av strekninga ovenfor Saraelva er
canyonpreget. Nedenfor Saraelva vider dalen
seg ut til en bred jordbruksbygd. Den er U-
formet med bred dalbunn og steile dalsider.

De øvre deler av vassdraget med alle dets side-
vassdrag er viktige områder for samisk reindrift.
Vassdraget inngår i 35 Favrisorda og 36 Cokolat
og Birtavarre reinbeitedistrikter. Området på
sersiden er gjennomflyttingsområde for distrik-
tene, 37 Skarfvagge,- 39 Uløya og 38 Kågen og
Arnøy. Tilsammen pr. 1980 47 driftsenheter.
Øverst i vassdraget vokser endel .bjørkeskog,
mens det lengre nede er en betydelig furuskog.
Det er fast bosetning opp til Saraelva. Hit går
også bilvegen, riksveg 865. Fra Saraelva går en
turiststi oppover dalen over Raisjavri til Kauto-
keino.

Innsamling av materiale

I forbindelse med prosjektet «10 års vernede
vassdrag» er det utført feltarbeid tilsvarende
140 dagsverk, fordelt på:

Tromsø Museum, arkeologisk avd., 1979, 50
dagsverk.

Tromsø Museum, nyere kulturhistorisk og
samisk-etnografisk avd., 1979, 90 dagsverk.

Styringsgruppen har vært på befaring i nedre
del av vassdraget.

Registrerte kulturminner

Det er registrert i alt 233 kulturminner i
Reisavassdraget:

Samisk jakt- og fangstkultur og reinnomadisme
Fangstgropur for villrein (5 anlegg)  42
Gammetufter  10

3.2

Teltboplasser  8
Stabbur  3
Graver (1 gravplass)  3
Of ferplasser  8
Hellig fjell  
Bogastiller
Kjottgjemmer

Gardsbosetning fra jernalderen (1 anlegg)
Gravhauger og/eller rydn. wyser  4
Tufter  

Skogbruk
Tjæremilebånner  44
Gammetufter, brukt ved tjærebrenning 19
Tuft etter boligbrakke, brukt ved tjære-
brenning  1
Rester etter sagbruk  1
Boligbrakke ved sagbruket  1

Gårdsbosetning fra nyere tid (13 anlegg)
Vaningshus  
Stabbur/buer  
Eldhus/bakerovntuft  
Kombinerte driftsbygninger  6
Fjos  9
Løe  1
Badstuer  10
Smie  
Vedskjul  
Diverse tufter  6

90

8
9

Seterdrift
Stue (flyttet)  1
Stall (flyttet)  1
Tufter (1 anlegg)  9

Bergverk
Skiferbrudd  1
Kobbergruve med div. tufter o.a.
(1 anlegg)  1

Annet
Skole  1
Butikk  1
Flytte, tidl. handelsbod  1
Gammetufter, ukjent bruk  2
Bru  1
Steinbrudd  1

Kulturminnene kan blant annet belyse føl-
gende emner:

- Et gårdsmiljo fra jernalderen?
Kystsamisk bosetning og næringsliv i historisk
perspektiv.

-Innlandssiidaens bosetning og ressursulnyt-
ting i omradet.

- Overgang fra veidesamfunn tiI nomadisme.
- Smagruppereindri ft og storgruppereindri ft.

Mytologi i tilknytning til kystsamisk befolk-
ning, innlandssiidaene og nomadene.

- Begravelsesski k ker.
- Kvensk bosetning
- Tjærebrenning og salg av tommer og trelast i
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et furuskogsomrade.
— Jordbrukets og seterdriftens historie.
— Utvikling og utbredelse av lokale våningshus-

typer i Finnmark på 18- 1900-tallet.
— Et gruvemiljø fra arhundreskiftet.

Gårdsbosetning fra jernalderen

Ved Sagely er det registrert et interessant
anlegg med tufter og røyser i et innmarksom-
råde. Det er uvisst om det dreier seg om gravrøy-
ser eller rydningsrøyser. Um det første er t ilfelle,
kan det være et gårdsanlegg fra. jernalderen. Det
vil i tilfelle være det eneste gårdsanlegget en
kjenner til fra jernalderen i denne delen av
Troms. Lenger ute i Reisafjorden er det gjort
funn fra vikingtiden, bl.a. to svært rike selvskat-
tefunn. Det er derfor ikke urimelig at en også
inne i fjordbunnen hadde norsk bosetning i
vikingtiden, og at Reisadalen var et viktig
oppland for dette tilsynelatende rike miljøet.
Ved grundigere registreringer enn det som er
foretatt til nå, er det ikke asannsynlig at en vil
finne flere fornminner fra jernalderen i nedbør-
feltet.

Samisk jakt- og fangstkultur

Reisavassdraget er et stort omrade med et
bredt spekter av landskapselementer. En kan
ikke se bort fra at det her kan finnes boplasser
fra steinalderen. Særlig i de øvre delene er dette
sannsynlig, men de arkeologiske registreringene
der har ikke vært særlig grundige. De indre
områdene kan ut fra steinalderens tilpasnings-
mønster i Nord-Norge sammenlignes med øvre
Bardu og øvre deler av Alta-Kaut:okeino-
vassdraget. Begge steder er det registrert
steinalderboplasser. De registrerte fangstmin-
nene kan gå tilbake til forhistorisk tid.

1500-tallets skattelister gir opplysninger om
samisk bosetning med tilknytning til fjorden.
Næringslivet var basert på fiske, jakt og fangst
kombinert med litt fehold.

Kilder fra 1500 — 1600-tallet forteller om flere
jakt- og fangstsiidaer i innlandet. De to aktuelle
siidaene i dette tilfelle er Kautokeino og delvis
Rounala.

Det er registrert 5 fangstanlegg for villrein
med mellom 3 og 18 groper i hver rekke. Sann-
synligvis er flere anlegg bevart. Andre kultur-
minner som en kan vente å finne er bogastiller,
kjøttgraver, boplasser og gravplasser. Disse
anleggene kan stamme fra jakt- og fangstsam-
funnene både ved kysten og i innlandet.

Just K. Qvigstad registrerte i begynnelsen av
dette århundredet åtte offerplasser og et hellig
fjell i området. Disse kan ha tilknytning til både
jakt- og fangst-siidaene i innlandet og til kyst-
samene, men også til reinnomadismen.

Reinnomadisme

Etter overgangen fra veidesamfunnet, har
området vært vår-, sommer- og høstbeite for
rein fra Kautokeino reinsogn hvor også vinter-
beitene er å finne. Reinbyenes bruk av området
er godt kjent allerede fra 1600-tallets arkivma-
teriale. Reindriften har etterlatt seg en mengde
spor etter telt- og gammeboplasser og en rekke

tekniske anordninger som sperregjerder, mel-
keplasser, depoter m.m. Landskapet bærer tyde-
lig preg av å ha vært nyttet som beiteland over
lang tid.

I den øvre del av vassdraget er det registrert
gammetufter, teltboplasser, stabbur og en som-
mergravplass. Noen av gammetuftene har vært
brukt til geitefjøs. Gravplassen har tre graver og
ble brukt omkring 1920.

Den faste bosetningen

I løpet av 1700-tallet slo finske innflyttere seg
ned, både ved kysten og oppover i dalen. De
levde av jord- og skogbruk, fiske og utmarksnæ-
ringer. Senere finner vi en del norsk bosetning i
det indre fjordområdet. 1800-tallets kilder for-
teller om overveiende samisk bosetning ved
Reisafjorden og enkelte samiske bygdelag opp-
over i dalen. Etter hvert ser det ut til at den
samiske bosetningen i dalen gikk opp i den
finske. Særlig området mellom Bergmo og Sara-
elva har mange finske (kvenske) kulturtrekk
som folk i økende grad legger vekt på å bevare.
Reisadalen skal være den mest utpregete
kvenske dalen i Nord-Norge.

Reisavassdraget er rikt på furuskog og skog-
bruket har spilt stor rolle som attåtnæring til
jordbruk, spesielt gjelder dette den finske
befolkningen. Så å si hver gård skal ha hatt
tjærebrenning som biinntekt, og denne virksom-
heten skal gå tilbake til 1700-tallet. Dette var en
vanlig attåtnæring til 1940-åra og også etter den
tid har folk brent endel tjære. Det finnes tjære-
milebånner i hele området nord for Saraelva. I
alt skal det være bevart ca. 200, i noen tilfelle
med en del av det tekniske utstyret på plass.

Det er også registrert tufter etter gammer som
ble brukt ved tjærebrenning og skogbruk, jakt
og fiske. Alle tuftene er rektangulære. I noen
tilfelle består nedre del av veggen av noen omfar
laftet tømmer, i andre tilfelle er brukt en ren
reisverkskonstruksjon.

13 gårdsanlegg er registrert. Bare i få tilfelle
er det bevart helhetlige anlegg med flere hus som
er eldre enn annen verdenskrig. Årsaken til dette
er at det meste av bebyggelsen ble brent under
krigen. På gården Tørrfors er det hele 9 bygnin-
ger hvorav 7 er registrert som kulturminner.
Dette sjeldne tunet har stor kulturhistorisk
verdi og det er planer om å gjøre det til bygde-
tun. De eldste våningshusene har to- eller tre-
romsplan av typer som er karakteristisk for
Nord-Norge. Våningshuset på Andsjøen skal
være fra 1819 og er det eldste huset i under-
søkelsesområdet. I begynnelsen av 1900-tallet og
fram til 1925 ble mange bygninger påvirket av
sveitserstilen og noen har et klart lokalt sær-
preg. Stabburene og buene ligger på en lav
grunnmur, har ett rom og inngang i kortveggen.
Bua er primært til oppbevaring av klær, stabbu-
ret til mat. Badstuene er typisk for kvensk kul-
tur. Det er registrert en yngre og en eldre type.
Skikken med å ta badstuebad er fortsatt
levende. I gårdsbebyggelsen er brukt laft.
skjelter- og bindingsverk. Endel hus er laftet på
en spesiell finsk måte.

I Goroso er det 9 tufter etter setre. De var i
drift fram til 1941 og skal ha tradisjon tilbake til
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begynnelsen av 1800-tallet. Husene ble ødelagt
under krigen, med unntak av to laftete hus — en
stue og en stall som nå er flyttet.

Av andre kulturminner skal .nevnes Mosko-
dalen kobbergruver som var i drift fra 1898 og
fram til ca. 1930. På det meste har det arbeidet
omkring 150 mann i gruvene. Her er registrert
tufter etter anleggsbrakker, ovner, slagghauger,
skinner og gruvesjakter.

Nordreisa kirke fra 1856 er underlagt spesielt
vern. Kirken er i nygotisk stil.

Samlete verneverdier
Ved grundigere registreringer vil en senere

muligens kunne finne flere minner fra forhisto-
risk tid. Det er ellers registrert et mang old av
kulturminner fra både samisk, kvensk og norsk
kultur. Minnene er typiske for området. De
inneholder et stort kunnskapspotensiale
ved at de kan belyse en rekke sider ved den
samiske kulturen samtidig som området er spe-
sielt rikt på kvenske kulturminner. Jernalder-
gården og kystsamiske tufter skiller seg ut som
sj eldne kulturminner. Minnene har lokal og
regional, vitenskapelig og mer allmen
kulturhistorisk betydning. De har stor p eda go -
gisk verdi, men de som ligger i øvre del av vass-
draget er vanskelig tilgj engelig. Særlig de
samiske og kvenske minnene har stor ident
tetsver di. Minnene er ledd i levende
kultur.

I&Iturminnene har en nær topograf isk til-
knytning til vann.

De kulturhistoriske verneverdiene tilsier en
plassering av vassdraget i verneklasse 1.

Rapporter
Sonja Westrheim: Registrering av faste kulturminner i

Reisavassdraget, Tromse Museum 1981. Arkiveks-
emplar, 96 s.

Tom Søbstad: Sanilet rapport over vassdrag uten før-
historiske kulturminner, Tromsø Museum, Arkeo-
logisk avdeling 1981. Arkiveksemplar, 13 s.

Johan Alberg Kalstad og Dikka Storm: Samisk boset-
ning og ressursutnytting i «10 års vernede vassdrag»
innen Tromse Museums ansvarsområde. Tromsø
Museum 1982. Arkiveksemplar, 24 s.

OKSFJORDVASSDRAGET/GUOLLEJAKKA.

Fylke: Troms
Kommuner: Nordreisa, Kvænangen
Nedbørfelt: 268 km2

Undersøkelsesområdet
Vassdraget ligger på halvøya mellom Kvæn-

angen og Reisafjorden. Det kommer fra fjellom-
rådene ved Oappes (1 301 m.o.h.) og renner ut i
Oksfjorden, en sidefjord til Reisafjorden. Øverst
i nedbørfeltet er landskapet preget av høyfjell og
vidde, og elva renner for en stor del i stryk gjen-
nom trange juv. Fra Vaddas til fjorden renner
elva roligere, gjennom Oksfjorddalen og det ca. 4
km lange Oksfjordvatnet (5,5 km2, 5 m.o.h.) like
før utløpet. På begge sider er det høye fjellmas-
siv. Det er tett bjørkeskog i dalen, noe furuskog
mellom Vaddas og Oksfjordvatnet. Det er laks
og sjøørret i elva.

Det meste av den faste bosetningen i dag fin-
nes i nedre del av vassdraget. Kombinasjonen av
jordbruk og fiske har vært næringsgrunnlaget,
til tider også gruvedrift og skogsdrift. Nedbør-
feltet ligger innenfor 35 Favrisorda reinbeitedi-
strikt. Befolkningen er samisk, kvensk og norsk.

Riksveg 6 går langs Oksfjordvatnet, og det går
veg opp Oksfjorddalen til de nedlagte Vaddas
gruver.

Innsamling av materiale
I forbindelse med prosjektet «10 års vernede

vassdrag» er det utført feltarbeid tilsvarende 30
dagsverk, fordelt på:

Tromsø Museum, arkeologisk avd., 1981, befa-
ring 10 dagsverk.

Tromsø Museum, nyere kulturhistorisk og
samisk-etnografisk avd., 1980, 20 dagsverk.

De arkeologiske registreringene ble konsen-
trert om de øvre delene av vassdraget med Litle-
dalen og Storelvdalen. På enkelte steder ble det
tatt mange prøvestikk, — ellers ble arbeidet
vanskeliggjort av den tette vegetasjonen. Hoved-
dalen ble registrert i forbindelse med utar-
beidelsen av Det økonomiske kartverket (ØK) i
1980. Registreringene av samiske og nyere tids
kulturminner inngår delvis i ØK-registrerin-
gene, dels er de basert på intervjuer med etter-
følgende feltdokumentasjon.

Registrerte kulturminner
Det er registrert i alt 43 faste kulturminner

(enkeltminner) i vassdraget:

Jakt, fangst og reindrift:
Gammetufter  
Reingjerder  2
Offerplass  1

Gårdsbosetning og utmarksdrift:
Gammetufter  14
Stabbur  1
Naust  1
Utslått  1
Tjæremilebånner  2

Gruvedrift og skiferuttak (2 anlegg):

Gruvesjakter, kobber  1
Diverse tufter ved gruva (administra-
sjon, arb.bolig, fjøs)  16
Kraf tverk  1
Brukar  1
Skiferuttak  1

Skotestue  1

Kulturminnene kan bl.a. belyse følgende
emner:

— Kystsamisk bosetning og ressursutnytting i
historisk perspektiv.

— Reinnomadismen i området.
— Mytologi i tilknytning til den kystsamiske

befolkningen og nomadene.
— Gårdsbruk, utmarksdrift og gruvedrift i de

siste hundre år.

Forhistorisk tid

Det er ikke påvist sikre fornminner ved de
arkeologiske registreringene i vassdraget. I
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enkelte prøvestikk ble det påvist trekull, men
uten at dette kunne knyttes til påviste boplasser.
Det vil kreves mer detaljerte registreringer enn
det som til nå er utført før en eventuelt helt kan
avskrive at det finnes fornminner innenfor ned-
børfeltet.

Jakt- og fangstsamfunnet ved kysten

Kulturhistorien og kulturminnene har mye til
felles med naboområdet Reisavassdraget som er
beskrevet mer utførlig. Også i dette vassdraget
er kystsamisk bosetning kjent gjennom skriftlige
kilder fra 1500-tallet og fremover, bl.a. regner
en med at en del av gammetuftene rundt Oks-
fjordvatnet er kystsamiske. Den registrerte
offerplassen kan knyttes til dette miljøet.

Samisk reinnomadisme

Oksfjordvassdraget har vært brukt som vår-,
sommer- og høstbeite for reindriftssamer med
vinterbeite i Kautokeino. Dette er kjent gjennom
kilder fra 1600-tallet. Denne årvisse bruken av
området har etterlatt seg en mengde spor i form
av telt- og gammeboplasser og forskjellige tek-
niske innretninger. En må regne med at en del av
de registrerte gammetuftene har sammenheng
med denne virksomheten. 11981 hadde 35 Favri-
sorda reinbeitedistrikt 22 bruksenheter.

Gårdsbosetning

I løpet av 1700-tallet kom finske innflyttere til
området og noen overtok kystsamiske gårder.
1800-tallets kilder forteller om overveiende
samiSk bosetning i Oksfjorden og rundt Oks-
fjordvatnet. Næringslivet var basert på jord-
bruk, fiske og utmarksnæringer.

Dagens jordbrukslandskap er en del preget av
nydyrkingen i mellomkrigstiden. Utslåttene som
tidligere spilte stor rolle, kan mange steder enda
sees. Området ble brent under siste krig og det
skal bare være bevart tre bygninger som er eldre
enn 1940. I hvert fall 2 av disse er fra 1900-tallet.
Tjærebrenning — av fururøtter — har vært en
viktig attåtnæring. Virksomheten var på topp i
1870-årene og tok slutt ca. 1930. Det fortelles at
det var folk fra Nordreisa som tok til med tjære-

6.3 FORTIDSMINNER (FASTE KULTURMINNER)

a) Fortidsminner blir også kalt fornrninner og er faste kulturminner fra for 1537, og de er
ifølge kulturminneloven automatisk fredet. Liste over de vanligste fortidsminner i lands-
delen :

FORTIDSMINNER

LISTE OVER BETEGNELSER SOM BRUKES VED 0.K.REGISTRERING

BOSETNINGSSPOR:

Steinalderlokalitet: Felles betegnelse på funnsteder der det er gjort mer enn ett steinalderfunn i
samme område.

Hustuft : Felles betegnelse på tufter fra st.a., j.a., m.a., n.t.

Nausttuft:

brenningen i området og at den etterhvert ble
overtatt av folk fra Oksfjord.,

Gruvedriften i Vaddas etter kobber tok til
etter 1900. Det har vært drift i tre perioder,
vekslende etter prisforholdene på det inter-
nasjonale markedet, 1906 — 10, 1915 — 20 og 1952
— 58. Tallet på arbeidere varierte, med rundt
regnet 200 mennesker på det meste i 1917. 18
kulturminner ble registrert fra gruvedriften. De
belyser arbeids- og boforhold i et gruvesamfunn.

Samlete verneverdier

Kulturminnebestanden i vassdraget er ikke
spesielt man gf oldig. Likevel har de vitenska-
pelige og allmenne interesser. Foreløpig kjenner
en ikke til sikre minner fra forhistorisk tid.
Kunnskapspotensialet har regional og
lokal betydning. Her belyses ulike samiske til-
pasninger, samt gårdsdrift og utmarksnæringer
knyttet til norsk og kvensk bosetning, videre
gruvedri ft etter kobber. Gammetuftene etter den
kystsamiske befolkningen er sj eldn e i Troms.
Kulturminnene er ledd i levende kultur og har
identitetsverdi. Minnene har en viss pedagogisk
verdi og de er lett tilgjengelige.

Kulturminnene har en nær topografisk til -
knytning til elver og vann.

De kulturhistoriske verneverdiene tilsier en
plassering av vassdraget i verneklasse 3.

Rapporter
Tom Søbstad: Samlet rapport over vassdrag uten før-

historiske kulturminner, Tromse Museum, Arkeo-
logisk avdeling 1981. Arkiveksernplar, 13 s.

Sonja Westrheim: Registrering av faste kulturrninner i
Oksfjordvassdraget, Tromsø Museum 1981. Arkiv-
eksemplar, 29 s.

Johan Albert Kalstad og Dikka Storm: Samisk boset-
ning og ressursutnytting i <40 års vernede vass-
drag» innen Tromsø Museums ansvarsområde,
Tromsø Museum 1982. Arkiveksemplar, 24 s.
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Gårdshaug: Kulturlagsopphopning som resultat av at gårdstun/bebyggelse har stått på samme sted
gjennom lang tid. Minimum to lag eller "generasjoner" bosetning. Behøver ikke fram-
stå som en haug, dette avhenger av de lokale terrengforholdene og senere utplanering.

Hule:

Heller :

Graver:

Gravhaug: Bestående av jord/sand/grus, med eller uten stein iblandet i massen.

Gravrøys: Med stein som primært bygningsmateriale.

Steinlegging: Flat eller svakt hvelvet.

Urgrav: (Varangergrav/Mortensnesgrav)

Hellegrav: Rektangulær nedgravning med plan bunn og reiste heller innvendig langs alle fire sider.
Mål oftest ca. 1 x 2 m., dybde ca. 0,5 m.

Strandvollgraver: Runde forsenkninger i rullesteinsvoll.

ANDRE FORNMINNETYPER.

Offerplass: Teltring:

Kirketuft: Rydningsrøys:

Kirkegård: Akerrein:

Fangstgrav: Kullmile:

Bogastille: (skjulested for jeger.) Tjæremile:

Ildsted:

b) Videre er alle samiske kulturminner eldre enn 100 år automatisk fredet, ifølge kultur-
minneloven.

Liste over de vanligste samiske kulturminner:

Utdrag fra en artikkel i Ottar nr. 131

SAMISK KULTURMINNEVERN
av Dikka Storm

Hvor finnes de samiske kulturminner, og hva representerer de?

De samiske kulturminner finnes innen det samiske bosettingsområdet i Fennoskandia. I Norge i
dag er det fra Finnmark i nord til Hedmark i syd dokumentert samisk kultur gjennom århundrer.
Men kjennskap i samiske kulturminner forutsetter kunnskap i samisk kulturhistorie og historie.
Her foreligger oversiktsverk ved siden av mer dyptpløyende vitenskapelige avhandlinger med un-
dersøkelser i mer avgrensete områder. Dessuten finnes kildemateriale av forskjellig art.

Samisk kulturutvikling kan ut fra forskningen i dag inndeles i tre faser: veidesamfunnet, nomadis-
men og bofastheten - og overgangen til industrialismen.

Den første perioden er veidekulturen, en jakt- og fangstkultur som strekker seg fram til 1500 -1600-tallet. Fra denne perioden er det en rekke kulturminner som:

Fangstanlegg for villrein som består av fangstgraver, fangstgjerder, bogasteller osv. I forbind-
else med anleggene finner en ofte murte oppbevaringssteder for kjøtt, kjøttgjemmer.
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Offerplasser, ringformede offerplasser murte av mennesker, eller spesielle steder i naturen
som stikker seg frem i landskapet, en stor stein, en fjelltopp osv. Noen innsjøer er også reg-
net som hellige.
Begravelsesplasser, disse kan bestå av gravfelt med et stort antall graver eller enkeltgraver. De
kan være svært forseggjort med murte steinkister, og liket er svøpt i never.
Boplasser, sesongboplasser fra denne tid består som oftest av store ansamligner av gammetuf-
ter. I nærheten av dem ligger der ofte fangstanlegg, offerplåsser eller begravelsesplasser.

På 1500 - 1600-tallet foregår det store endringer i veidesamfunnene ut i fra flere årsaker. Fremfor
alt.ga dette utslag i en kraftig desimering av villreinbestanden. I tillegg ble det en økt tilflytting av
nordmenn, svensker og finner i de tradisjonelle samiske bosettingsområdene i veide-siidaenes
bruksområder. Disse faktorene førte til at en ny kulturform skilte seg ut, nemlig nomadismen, i
tillegg ble det en bofast befolkning i innlandet og en med sesongvise flyttinger i kyststrøkene.
Den bofaste befolkningen besto av flere grupper:

1. Det var de fra veidesamfunnet som ikke gikk over til nomadismen.
2. Det var de av nomadene som ikke lyktes med sin reindrift bl. annet på grunn av uår med rein-

sykdom eller nedising av beiteområdene.
3. Det var finner som flyttet nordover og vestover. De brakte med seg feavlen og assimilerte seg

etter hvert inn i den samiske befolkning.

Kulturminnene avspeiler næringsvirksomheten i den perioden som strekker seg frem til ut på
1900-tallet. Fra reindriften har en disse kulturminnene:

Melke-, merke- og sperregjerder, melkeplasser.
Boplasser: teltplasser, gammeboplasser og hellere.

Intensiv reinbeiting i forbindelse med reindrift har ført til at store områder kan kalles kulturland-
skap .

Fra den bofaste befolkningen i innlandet og ved kysten fmnes også en rekke kulturminner som
f. eks. - boplasser med gammetufter, samt en rekke kulturminner i tilknytning til jakt, fangst,
fiske, jordbruk og februk.

Overgangen til industrialismen markerer perioden frem til dagens situasjon. Kulturminnene er
preget av en økt teknologi og et mer merkantilisert samfunn.

De forskjellige kulturformer er ikke skarpt avgrenset i tid i forhold til hverandre. De glir over i
hverandre. En har f.eks. nomadisme allerede på 1600-tallet. Offerplassene er kjent brukt fram til
1700 -1800-tallet. Det samme gjelder for fangstgjerdene for villrein og begravelsesplassene. Pro-
gresjon i kulturutviklingen er også bestemt ut fra et regionalt perspektiv. Utviklingen som er be-
skrevet overfor gjelder særlig innlandsområdene og kyststrøkene i nord.

6.4 ANDRE FASTE KULTURMINNER

Faste kulturminner fra yngre tid (etter år 1537) er ikke automatisk fredet. Men departemen-
tet kan frede dem av arkitektoniske eller kulturhistoriske grunner.

En omfattende liste over slike faste kulturminner:

FASTE KULTURMINNER I NORGE

Listen omfatter hovedtyper av faste kulturminner, ordnet fra enkle mot mer omfat-
tende menneskeverk.

Tiltaket "Registrering av faste kulturminner i Norge" tar sikte på registrerinQ av alle
typer faste kulturminner nevnt nedenfor, med unntak av kirker og fornminner (faste kultur-
ininner fra forhistorisk tid og middelalderen, dvs, fra før 1536), som blir registrert av andre.

I den første tiden vil registreringsarbeidet like vel oftest bli avgrenset til HUS OG
RESTER AV HUS bygd før 1900 (jfr. pkt. 5 nedenfor).
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1.0 Faste kulturminner av ,memorial» karakter. 6.5 Fortifik'asjonsanlegg i friluft (større samlet anlegg som ikke selv er
1.1 Gravrøys, gravplass, kirkegård. hus, men kan omfatte hus, som f. eks, festning o. 1.)

1.2 Minnestein, statue, annet minnesmerke. 6.6 Fortifikasjonsanlegg i fjell, bunker.
1.3 Stein, tre o.l. knyttet til sagn, folketro, kultus. 6.7 Sperreanlegg ( stridsvognhinder, forbygning m. v.).

Eks.: Varp, kast (til minne om ugjerning). 6.9 Annet.
1.9 Annet.

7.0 Faste kulturminner knyttet til næringsliv og energiforsyning m. v.
2.0 G?ensemerker. 7.1 Fangst, jakt og fiske:
2.1 Røys, stein, tre, pel o.l. som markerer grense mellom eiendommer. Fast anlegg og innretning (ikke hus) for fangst på sel og hval m. v.
2.2 Røys, stein, tre, pel o.1 som markerer grense mellom administrative

enheter så som sokn, kommuner, fylker m.v.
Dyregrav, fallgrop o. 1.
Steingard, reingjerde, kve, slakteplass, «bogastille» m. v.

2.9

3.0

Annet.

Faste kulturminner knyttet til samferdsel.

Laksetrapp, fiskehjell, klippfiskfjell og annen fast innretning for
fiske (ikke hus),
Heller og «krypinn» for primitiv overnatting (ikke hus).

3.1 Sti, tråkk, slep, råk, gutu, veg, gate. 7.2 Landbruk:
3.2 Vadested, klopp, vegbru, vegtunnel, veg-snøskjerm, veg-snøoverbyg-

ning, stabbesteiner, vegrekkverk, grind, milestein, rodemerke, vegskilt,
veg-trafikksignal m. v.

Rydningsrøys, annet dyrkingsspor.
Steingard, gjerde, grind m. v. (som skiller mellom inn- og utmark).
Fast hesje, annet tørkestativ m. v.

3.3 Rasteplass, oppbindingsplass for hester m. v., ferjested, parkerings-
plass.

Løypestreng.
Akervanningsanlegg.

3.4 Bane, banebru, banetunnel, bane-snøskjerm, bane-snøoverbygning,
bane-signalanlegg.

Vannhjul, vannrenner, kraftoverføringsanlegg (snortrekk) m. v.
Hestevandring (ikke i hus).

3.5 Landfeste, stø, slipp (ikke hus), båtslep, kai (brygge), dokk, ferjekai,
molo.

Vindmelle.
Drivbenkanlegg.

3.6 Kanal, sluse m: v. Skogvakttårn.

3.7 Fast seilmerke, fyr, fyrtårn (ikke hus). Lense, tømmerrenne, kjerrat.

3.8 Landingsbane for -fly, o. 1., landingsmast for luftskip m. v., flyvars-
lingsanlegg m. v. 7.3

Kull- og tjæremile.
Bergverk:

3.9 Telekommunikasjonsanlegg (utenom hus), så som mast, tårn, o. 1. Steinbrudd, skiferbrudd, kalkbrudd, grustak, sandtak, leirtak, smer-
gelgrav, torvtak m. v.

4.0 Terrengformende anlegg av generell teknisk natur.
Beplantninger, prydanlegg rn. v.

Grop etter jernvinne.
Gruve (ikke hus), stoll.
Transportbane for gruve, teglverk o. I.

4.1 Terrassering, støttemur, voll, dyne, forsenkning m. v. Smelteovn, kalkovn, teglovn o. 1
4.2 Vanngrav, kanal, elveforbygning, fylling tn. v. Slagghaug.
4.3 Leskog, rnarehalmplantning, annen leplantning. 7.4 Handel, vareomsetning m. v.:
4.4 Alle, vegtre, hekk m. v. Markedsplass, torg.
4.5 Park. Tankanlegg i friluft.
4.6 Hage. Lager m. v. i fjell.
4.7 Vannkunst (kunst-vannløp, prydbasseng, springvann o. 1.). Fast reklameinnretning o. 1.
4.9 Annet. 7.5 Kraftforsyning m. v.:

Dam, vassdragsreguleringsanlegg.
5.0 Hus og rester av hus. Rørgate.
5.1 Hus for fast bosetning knyttet til landbruk, fiske og fangst. Kraftstasjon i fjell (ikke hus).
5.2 Hus for fast bosetning uten tilknytning ril landbruk elier annen spe-

siell virksomhet.
Kraftmast, trafo, fordelingsstasjon m. v. (ikke hus)
Oljeledning, gassledning.

5.3 Hus for fritidsbosetning. Fjernvarmeledning.
5.4 Hus for energiforsyning, bergverk, industri med tilhørende biformål. 7.9 Annet.
5.5 Hus for merkantil virksomhet med tilhørende biformål.
5.6 Hus for offentlig forvaltning (statlig, fylkeskommunal, kommunal 8.0 Vannf orsynings- og renovasjonsanlegg.

m. v.), kirke og militærvesen med tilhørende biformål. 8.1 Brønn, demning, dam, vanntårn, vannledning, vannpost, vannings-
5.7 Hus for undervisning, forskuing, idrett og andre kulturformål med trau.

tilhørende biformål. 8.2 Rennestein, kloakkledning, sluk og kum, kloakkrenseanlegg (ikke
5.8 Hus for samferdselsformål med tilhorende biformål. hus) m. v. •
5.9 Hus for offentlig tjenesteyting og sosiale formål med tilhørende 8.3 AvfaIlsplass, dynge, bilopphoggingsplass, andre destruksjonsanlegg.

biformål. 8.9 Annet.

6.0 Forsvarsanlegg. 9.0 Faste kulturminner knyttet til lek, idrett, sport og andre fritidssysler.

6.1 Bygdeborg. 9.1 Kolonihage, lekke, lekeplass.

6.2 Varde, veite, baune. 9.2 Idrettsbane, skytebane m. v. (utenom hus).

6.3 Ekserserplass, annet militært øvingsfeldhane. 9.3 Fjellheis, skitrekk, hoppbakke, Icype m. v.

6.4 Skanse, mur, voll, vollgrav, skyttergrav, skytestilling m. v. (mindre 9.4 Badeplass, svømmeanlegg m. v. (utenom hus).

enkeltanlegg, ikke hus). 9.5 Småbåthavn, -brygge m. v.
9.9 Annet.
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Laftet do (gammeldass) nær Reisaelva.
Foto: Kari Digre.

6.5 BYGNINGER OG BYGNINGSMILJØER

6.5.1
JURIDISK VERNESTATUS

a) En bygning eller et bygningsmiljø kan være fredet etter kulturminneloven. Rette vedkom-
mende for fredning av bygninger er Riksantikvaren.
Fredning er rent juridisk den strengeste form for vern.

b) En bygning eller et bygningsmiljø kan være vernet ved et kommunalt vedtak. For eks. kan
bygningen i en reguleringsplan for et område være regulert til spesialområde med vern
som formål.
En bygning kan også være vernet ved et vedtak i kommunestyret. For eks, kan kom-
munen gå inn for at et bygningsmiljø skal bli bygdemuseum.
Likeledes kan en bygning eller bygningsmiljø vernes i annen plansammenhen£.,, for eks. i
generalplanen (oftest som ledd i natur- eller fritidsområder).
Slike kommunale vedtak bør etterhvert følges opp med en re.f.ulerimzsplan.
Et vernevedtak i kommunen er ikke juridisk bindende for kommunen for det er vedtatt
i kommunestyret. Og som andre kommunale vedtak kan det oinLriores senere.

6.5.2
TILSKOTT OG LÅNEORDNINGER TIL BYGNINGSVERN
(Fylkeskonservatorens kontor har eget notat om dette)

a) Fylkeskommunale tilskott til kulturvern.
b) Fylkeskommunal støtte til bomiljøtiltak.
c) Kommunalt tilskott til kulturvern.
d) Private bidrag, for eks. eieres innsats for vern av egne byg.nimzer.
e) Planleggingstilskott.
f) Tilskott fra Riksantikvaren.
g) Tilskott fra Norsk Kulturråd til

- Museumsinvestering
- Bygningsvern

h) Lån på antikvarisk/kulturhistorisk grunnlag i Husbanken og Landbruksbanken.
i) Tilskott fra forskjellige foreninger, banker etc.

39

Side 359



40

6.5.3
BYGNINGER OG BYGNINGSMILJØER

Hamnnes Handelssted
Kopi: NTRM

6.5.3.1
FREDEDE

HAVNNES HANDELSSTED

- Gnr. 80, bnr. 1 er det eneste fredede anlegg i Nordreisa kommune. Anlegget som bestå.
av i alt 15 hvitmalte bygninger, kaianlegg og fiskehjell, har privat eier. Anlegget har som
funksjon fiskeindustriell virksomhet.

- Havnnes handelssted er oppført i løpet av- 1800-årene. Fem bygninger er fredet 30. mai
1942.

- I miljøet på Havnnes er det ellers flere bygninger som er viktige for helheten, men som
ikke formelt er fredet. Her kan nevnes smia, banken, bårstua, naustet og fjøs/låve.

- Havnnes handelssted ligger på sydsiden av Uløya i Nordreisa kommune, tidligere Skjervøy
kommune.

De fem fredede bygningene er:
1. Hovedbygningen er oppført i 1857. Den er av laftet tømmer i to etasjer med spissgavlet

ark midt på langfasaden mot øst. Utvendig liggende panel. 4-rams losholtvinduer av sen-
empiretype Saltak, tekket med tegl, hvitmalt. To røykpiper over tak. Grunnflate ca. 11 x
17 meter,

2. Kårstua ("Gamrnelstua") er angivelig oppført i første halvdel av 1800-årene. Den er av
laftet tømmer i to etasjer med utvendig stående panel. Frontfasaden mot syd er symme-
trisk utformet. Enkle empirerammer rundt de tettsittende tb.rams smårutete vinduene,
Hvitmalt. Saltak, tekket med tegl. Grunnflate ca. 6,15 x 13,5 meter. Kårstua kalles
"Gammelstua" eller "Mor Lyngstua" etter den kjente fru Ovedia Lyng.

3. Stabburet er av laftet tømmer i 1 1/2 etasje med utvendig stående panel. Saltak, tekket
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med tegl. Som takrytter over østre del av taket står et klokketårn. Stabburet har smårut-
ete vinduer og inngangsdør i sydfasaden. Grunnflate ca. 6,1 x 7,6 meter.

4. "Jomfruburet" er en liten enetasjes bygning av laftet tømmer med utvendig stående panel.
Saltak tekket med skifer. Smårutete vinduer. Hvitmalt. Grunnflate ca. 4,7 x 8 meter. Bi-
slag 2,7 x 3,25 meter.

5. Brygga som ble oppført 1894, er et stort, delvis laftet sjøhus i to etasjer pluss loft. Saltak,
tekket med tegl. Hvitmalt. Brukes som lager.

Utsnittet er hentet fra Fredede hus og anlegg (i Finnmark, Troms, Nordland) av Ola øgard
Svendsen. Utgitt av Riksantikvaren. Universitetsforlaget 1981.

- Fotografier:

- Riss M: 1:1000
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/
/ z r

z /
/
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" HOVED gy frf

Det er forandret to ganger, sist i 1983. Da ble arealet fordoblet, alt opparbeidet, ny plen
sådd og det ble bygd nytt gjerde.
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6.5.3.2

VERNEVERDIGE

A. TØRFOSSGÅRDEN

Tørfossgården.
Foto ca. 1938 av Arne Gjetmundsen.

- Gnr. 32, bnr. 1 er i privat eie. Gården ligger på Holmensiden av Nordreisa - elva. Den er:
leid av Nord - Troms Museum som kvængård. Anlegget består av 7 bygninger.
ninger.

- Viktig for helheten i miljøet er å få tilført kvængården en bårstue. Et mindre hus av
laftet tømmer med grunnflate ca. 740 x 380 cm er innkjøpt til formålet. Huset er på
halvannen etasje og har saltak tekket med skifer. I tillegg er det meningen at gården
skal tilføres mølle, tjæremile og sagbruk. En eldre dampmaskin brukt til sagbruk er inn-
kiønt. Det er ikke tatt standpunkt til om gården skal tilføres utIøe og sommerfjøs.
BYGNINGEW:
1. VÅNINGSHUSET er oppført 1931 i sveitserstil. Det er laftet i tømmer i halvannen

etasje med utvendig stående panel. Saltaket er tekket med skifer. Fra annen etasje
går det ut to balkonger på kortveggene som taket er over. Bygget har røkpipe over
tak, en ark samt veranda.
Grunnflate ca. 760 x 640 cm.

2. DRIFTSBYGGNINGEN er oppført etter at fjøset brant ned i 1937.
Grunnflate 1860 x 850 cm.

3. RØYKBADSTUA i ett rom er laftet av økset tømmer. Saltaket er tekket av never og
torv. Bygget er restaurert sommeren 1984. Badstua regnes å være det eldste bygg på
Tørfoss. Den første oppsitter født 1765 var bosatt på Tørfoss 1801.
Grunnflate ca. 340 x 340 cm,

4. BAKEROVN OG VEDSJÅ SAMT DO
Bakerovnene er bygd av steinheller. Vedsjåen er bygd i 30-årene opprinnelig som
smie. Den er senere flyttet nærmere bolighuset. Doet ble flyttet med. Oppført i
grind/stav konstruksjon med stående panel (delvis bak/honved). Pulttak tekket med
papp. Grunnflate på vedsjå ca. 380 x 280 cm.

5. NYSJÅEN er muligens bygd ca. 1931. Den er bygd i sjelterverk (en stokk oppe og
nede). Saltaket på dette ett-roms bygget er tekket med bord. Bygget er restaurert.
Grunnflate ca. 460 x 380 cm.

6. KJØTTSJA i sjelterverk (en stokk oppe og nede) har øksede panelbord. Saltaket tek-
ket med never og torv. Restaurert. Bygget på ett rom kan være bygd omkring 1900.
Grunnflate ca. 310 x 300 cm.

7. OSTEBU er i laftet, økset tømmer med ekstra utbygg for ostehylle. Saltak tekket
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med never og torv. Var opprinnelig Kaupin-Karolines stue. Sannsynligvis flyttet med
henne fra Hallen ca. 1870. Muligens bygd av hennes far Ole Olsen Kauppi f. 1793 i
Finland - den første oppsitter på Hallen.
Grunnflate ca. 220 x 220 cm.

TILTAK :

Det mindre huset flyttes og gjenreises som bårstu på Tørfoss. Det må drøftes med Nord-
Troms Museum om gården skal tilføres sommerfjøs, utløe for utmarksslått (kan flyttes
fra Skogstad), smie, mølle, tjæremile og sagbruk (maskin er innkjøpt).

TILTAK:

Kjelderen skole
Foto: Kari Digre

B. KJELDEREN SKOLE I REISADALEN

Skolen ble nedlagt ca. 1960. Den er nå restaurert (1986) til bruk som grendehus. Grunn-
flate ca. 1020 x 650 cm.
Bygget på gnr. 25, bnr. 18 er reist i 1929. I første etasje er brukt en del av det laftede,
øksede tømmeret fra en eldre skole i Kjelderen bygd 1906.
Helvalmtaket på skolen er tekket med skifer, og bygget har utvendig liggende panel.

Minner om bergverksdrift kan få plass på tomta:
1. Den tidligere Rødbrakka er innkjøpt, laftet ned og kan flyttes dit. Rødbrakka sies å

være "rydd" av Iso Hermann og oppført på Liland 31/2 som bolighus i halvannen
etasje. Han emigrerte i 1899, og huset ble flyttet til Moskodal gruber i 1903 som
arbeiderbolig (noen mener som maskinhus). Derfra ble den flyttet en gang mellom
1929 - 1935, oppsatt uten loftetasje på Moskodal og brukt først som snekkerverk-
sted, siden som sagbruk. Husets lengde er ca. 820 cm.

2. Det bør undersøkes om tomta kan få tilført et lite verksted som har vært brukt i
Moskodal gruber, og muligens en liten butikkbygning fra området.
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Hornseth - Gården.
Kopi: NTRM

C. HORNSETH-GÅRDEN I ROTSUNDDALEN

Første oppsitter på gnr. 74, bnr. 1 var Johan Olsen som fikk rydningsseddel av Madam
Lyng den 30. november 1838. Gården ble skyldsatt 9. august 1854 til Foreningen til
Leilendingsvæsenets Ophævelse. Tilflytterne fra Rendalen brukte utslått og bjerkeskog
i Pilteridalen, en sidedal til Rotsunddalen (samme gårds- og bruksnr.). Der bygde de seter-
bu og høylåve.
På selve gården er fjøs og hus revet. Tømmeret til nytt bolighus skal være hentet fra det
gamle huset. På gården gjenstår - inklusive setermiljøet i Pilteridalen og en hestestall som
er flyttet til Midtbakken 74/4 - i alt 6 bygninger. Alle er i dårlig stand.

BYGNINGER

1, BU OG DRENGESTUE er i laftet, økset tømmer. En innvendig vegg har stående, økset
plank. Saltaket er tekket med never og torv. Bygget er i en etasje med grunnflate ca.
930 x 340 cm. og er bygd før år 1900.

2. BU av laftet, oksede stokker (bjerk?). Gangen er panelt utvendig med stående staffpanel
med blindspore. Laftestokkene har flyttemerker. Grunnflate ca. 580 x 370 cm.

3. KALVEHUS laftet av øksede bjerkestokker. Stokkene er merket, men huset er flyttet
helt sist - det står fortsatt på to bjerkestranger. Det fortelles at huset har stått der da til-
flytterne korn, og det ble deres første bolighus. Grunnflate ca. 310 x 260 cm.

4. BU I PILTERIDALEN er laftet av delvis runde, delvis øksede bjerkestokker med never
mellom stokkene. Saltaket er tekket med never og torv. Innvendig er det spor etter grue.
Grunnflate ca. 360 x 340 cm.

5. HØYLÅVE I PILTERIDALEN. Det ene rommet er laftet av øksede bjerkestranger med
never mellom stokkene. Saltaket er tekket med never og torv. Grunnflate ca. 640 x 520
cm.

6. HESTESTALL PÅ MIDTBAKKEN er i en etasje, delvis laftet, delvis stående øksede bjer-
kestokker. Noen stokker er skiftet ut med nye øksede. Saltaket har øksede srnåstokker
under never og torv. Grunnflate ca. 940 x 360 cm.
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Det bør samtales med eier om bevaringen av gården. Husene bør restaureres - også de i Pilteri-
dalen. Hestestallen bør flyttes nærmere de andre husene. I samarbeide med eier bør det drø-
ftes om gården kan tilføres våning og fjøs i tilnærmet lik stil.
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Ytre Sokkelvik.
Foto: Kari Digre.

D. GÅRD I YTRE SOKKELVIK

- gnr. 48, bnr. 3 er i privat eie. Stedet er fraflyttet på grunn av rasfare (leirras i 1959 i
Indre Sokkelvik). De fire bygningene er i meget dårlig stand. Før en eventuell flytting
og restaurering av husene, må det undersøkes om dette er mulig. Stedet er veiløst med
rasfare.

BYGNINGER
1. VÅNINGSHUSET er laftet av meget bredt økset tømmer i 2 etasjer. Utvendig panel

på vegg mot sjø og mot sør med staffpanel med blindspore. Saltaket har tekning i tre
lag: never - meget tynne skiferplater - torv. Utskjæringer over vindu og i "portstolp-
ene" ved inngangen. Grunnflate ca. 1350 x 550 cm.

.  VEDBU  i ett rom, sjelterbu med en tverrstokk oppe og nede. Saltaket er tekket med
eternit og bølgeblikk. Grunnflate ca. 310 x 270 cm.

3. SJØBU i ett rom, sjelterverk (en stokk). Saltaket er tekket med eternit. Grunnflate
ca. 330 x 320 cm.

4. BU i en etasje med overbu (loft). Kan det være et halvt hus som er flyttet dit? Bua er
laftet med øksede, brede planker på tre sider. De smaIere plank på den 4. veggen er
spikret fast med store bolter. Det er utskjæringer over dør. Saltaket er tekket med
meget tynn skifer. Grunnflate ca. 310 x 300 cm.

Det er ikke kjent når bygningene er reist. Våningshuset synes å være brukt i Reisadalen
(muligens fra en gård i Holmen) i begynnelsen av 1800. Det kan være flyttet til Ytre
Sokkelvik mellom 1895 og 1907. Kan buene ved sjøen være reist da, de er uten spiker?

TILTAK:

Det må undersøkes om byggene kan flyttes. Videre må det avtales med eier om han er
villig til å avhende husene til Nordreisa kommune. Gården kan da gjenoppbygges som en
sjøgård.

E. BJØRKLY I SORKJOSEN

Gården er kontorbygg for Nord-Troms Museum. Gnr. 47, bnr. 170.
RISS AV NORD- TROMS MUSEUMSGÅRD
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TILTAK:

Vertskommunen Nordreisa er interessert i planene for fullføring av anlegget, da inklusive
magasindelen, flytting av buene fra Gorrosso og sjåen fra Oksfjord.

F. ENKELTBYGNINGER

De opplistede enkeltbygninger har verneverdi. Men det må i hovedsak være opp til eier av
det enkelte bygg å stå for vedlikehold, eventuelt med hjelp fra det offentlige. Husbank-
lån på antikvarisk grunnlag kan også være en mulighet.

Hus i Oksfjord.
Foto: Kari Digre.

BYGNINGENE:
1. BEKKEVOLL I OKSFJORD

- Gnr. 57, bnr. 6. Det halvannen etasje store huset er laftet i tømmer. Huset har ark,
veranda i 2. etg. og saltak med skifer.

- Bygget ble først brukt som våningshus med butikk ca. 1915 av Alet-Johan (sannsyn-
ligvis druknet under isen på Straumfjorden våren 1920). Halve bygningen som sto i
Oksfjord, ble kjøpt av Oluf Ingver Henriksen, og bygd som våning på Bekkevoll
ca. 1925. Grunnflate ca. 640 x 630 cm. I privat eie.
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2. GAMMELGÅRDEN I SØRKJOSEN
Gnr. 47, bnr. 1. Oppført i 1830 som gård til handelsmann. Laftet tømmer, stående
utvendig panel, saltak med skifer. To etasjer, grunnflate 1520 x 810 cm pluss tilbygg.
Eier Nordreisa Folkeakademi.

3. BRATTFJELL I REISADALEN
Gnr. 26, bnr. 15 i privat eie. Husets grunnflate er ca. 650 x 570 cm. Huset er laftet i
tømmer av Andreas Einevoll som var en tur i Amerika. Ca. 1940 ble huset kledd ut-
vendig med liggende trepanel, påbygd veranda i 2. etasje og tilført utskjæringer over
vinduskarmer. Huset er halvannen etasje, det er bygd i Nordreisainspirert sveitserstil
og har saltak med skifer.
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4. TO UTHUS PÅ RAVNKLO
Gnr. 47, bnr. 3. I privat eie. De første oppsittere bodde der 1880.
SHELTERBU av laftet, økset tømmer, kryperom i bergsprekke under. Saltaket har
nå papp, var tidligere tekket av meget tynne, hugde skiferheller. Trepåler under. På-
bygd etter krigen. Ca. 350 x 640 cm.
BAKSTERHUS ca. 275 x 270 cm. Laftet, økset tømmer. Saltak, nå papp. Steinbygg
under.

5. INTERNATSKOLEN I SAPPEN
Gnr. 30, bnr. 15, brukes nå av eier som hytte. Sappen skolestue er bygd ca. 1891,
modernisert i 1928. Huset er en midtkarnmerbygning påvirket av sveitserstil. Tre av
arkene er på ene langveggen, den fjerde arken er på den andre langveggen. Bygningen
er laftet, og grunnflaten er ca. 1500 x 500 cm.
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6. KRONE - STORSLETT
Gnr. 15, bnr. 3, bolighus for eier. Huset er laftet opp i Bindalen med 5" tømmer.
Først ble det oppført som kjøpmannsgård på Storneshamn 1908. I 1918 ble huset
flyttet til Storslett. Huset er utvendig kledd med liggende panel med vertikal kant
nederst. Det har flere arker, veranda og utskjæringer. Helvalrn.taket er tekket med
skifer. To etasjer. Grunnflate ca. 1270 x 960 cm.

7. SKOG - STORSLETT
Gnr. 15, bnr. 9 i privat eie. Laftet i halvannen etasje med utvendig trepanel, 2 arker.
Byggeår 1932. Halvannen etasje.
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8. BAKKEBY INDRE
Gnr. 50, bnr. 1 har følgende gjenstående bygninger:
BOLIGHUS
Bakkebyeiendommen ble delt i tre eiendommer i 1737, eieren mener at den innerste
delen av våningshuset sto da - og kan være ca. 300 år. Huset ble påbygd og røstene
løftet i 1910, tilbygg i 1949. Huset er laftet opp i halvannen etasje og utvendig kledd
med liggende trepanel. Det har tverrøstet ark med utskjæringer under tak, og utskjær-
inger under møne. Saltaket er tekket mest med skifer. Grunnflate ca. 1130 x 730 cm.
BU, laftet av tømmer saget på oppgangssag i Reisa. Bygd ca. 1800. Var blant de tre
buer som i 1940 ble flyttet og brukt som amunisjonslager på 49/5. Da var det kanon-
stillinger i fjelIene. Bua ble flyttet tilbake i 1945 og påbygd gang. Før evakueringen
hadde gården også ostebu (sjelter) og bu med bakerovn.
Grunnflate ca. 610 x 360 cm.
FJOS, laftet i 1911 av et meget bredt, økset tømmer hugd opp i Reisadalen. Saltak
tekket med skifer. Grunnflate ca. 1010 x 690 cm. På låven er det brukt gammelt
materiale fra:
- sjelterbu
- syllstokk med spore
- låvesperre av øksede ca. 8" stokker, kanskje fra et tidligere åttringsnaust med tøm-

mer hogd i Bakkeby (Stormyra - Storvannet)
- Master fra seilskøyter er brukt til tre sperrstokker
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9. ANSJON
Gnr. 19, bnr. 1. i privat eie. Våningshuset ble bygd 1819. Grunnflate ca 1240 x
480 cm. Huset er laftet av økset tømmer, nåvene er innbygd i panel. Halvannen
etasje. Saltak med skifer, ark over inngang. Tilbygg fra nyere tid bak huset. To
skorsteiner.

10. HYTtE VED JOSVANNET - STRANDBU
Gnr. 30, bn.r. 3. Opprinnelig hugd opp i Kjelderen, flyttet og ført opp som fjøs på
Tomasjord . Ikke brukt, men solgt og oppført som "gamle Krone-butikken". Revet
1928, og solgt til rorbu på Skårøy utenfor Nord-Fugløy. Revet 1937/38, og oppført
som hytte ved Josvannet. Etter 2. verdenskrig er hytten overtatt av Troms Turist-
forening. Grunnflate ca. 730 x 590 cm.
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6.6 KULTURLANDSKAPET

6.6.1
DEFINISJON

Kulturlandskapet er motsetningen til naturlandskapet (den urørte naturen). Kulturlandskap-
et omfatter alt fra byens skapte miljø til utkantgrenda og utmarka der den menneskelige på-
virkning har vært beskjeden.

Ordet landskap er en områdebetegnelse, og et kulturlandskap kan godt omfatte mange natur-
detaljer selv om hovedinntrykket er preget av bebyggelse, jordbruk, fedrift, skogbruk og
andre utmarksnæringer.

I historisk perspektiv er kulturlandskapet først og fremst knyttet til naturnæringene.

Gamle Dalaveien.
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6.6.2
NATURVERNLOVENS §5 gir hjemmel for å bevare egenartet eller vakkert natur- og kultur-
landskap som landskapsvernområde. Dermed kan man lovmessig sikre at tradisjonelle kultur-
landskap blir utnyttet på en slik måte at egenarten bevares. Dette gjelder også omgivelsene
rundt arkeologiske forminner, verdifulle bygningsmiljøer og andre kulturminner (for eks.
gamle veifar).

6.6.3
KULTURLANDSKAPSOMRÅDER
I Nordreisa er det mange kulturlandskapsområder, for eks.:

Imo-området med bu, tjæremilebunner, stige til canyon osv.
Gamle Dalaveien mellom Langvann og Hjertevann, Sappen, der det er flere gamle tjære-
milebunner og skiferbrudd.
Utslåtteområdet i Pilteridalen.
Kobberverk i Reisadalen og i Oksfjorddalen, samt skiferdrift.

- Gammeområder.
Steingjerder.

TILTAK:

Det bør undersøkes nærmere om et av de kjente - og eventuelt til nå uoppdagede - kultur-
landskapsområder kan vernes.

7.0 LAG OG FORENINGER SOM DRIVER KULTURVERNARBEID

I. NORDREISA FOLKEAKADEMI
Stiftet februar 1953.
Første formann Einar Elvestad.
Antall medlemmer pr. utgangen av 1986 er 49.
Folkeakademiet kjøpte Gamlegården i Sørkjosen i 1976.

2. NORSK-FINSK FORENING FOR NORD-TROMS
ble stiftet i 1979. Første leder var Anna-Riitta Lindgren. Foreningens formål er å frem-
me det kulturelle samarbeidet mellom Nord-Troms og Finland, samt støtte finskættede
og nyinnvandrede i Nord-Troms.

3. NORDREISA KUNSTFORENING
ble stiftet i 1980. Første leder var Sylvi Holmemo. Kunstforeningen påtok seg arrange-
ment av kunstutstillinger, årlig ca. 6-7 - også salgsutstillinger. Utstillingene dekket både
slikt som Nordnorsken og bilder fra enkeltkunstnere. I en kulturuke ble det arrangert ut-
stillinger av lokalt arbeide. KunstfOreningen ble nedlagt i 1985, da Nord-Troms Museum
påtok seg arbeidet med utstillinger i Nordreisa.

4. HUSFLIDSLAG
a) Reisadalen husflidslag

Stiftet 20. mai 1981. Første leder Solveig Tørfoss. 42 medlemmer.

b) Oksfjord/Straumfjord husflidslag
Stiftet 1982. Første leder Åshild Kvalvåg Blixgård.

Konklusjon:
Også lag og foreninger nevnt andre steder i denne kulturvernplanen driver kulturvern-
arbeid. Det initiativ som blir tatt på lokalt hold, er meget viktig for dette arbeidet.

Tiltak :

Det er viktig å ta vare på lokale tradisjoner, for eks, innen husflid i Nordreisa.

8.0 LOKALHISTORIE - MUSEUMSARBEID - BYGDEBOKARBEID

8.1 LOKALHISTORIE

a) Årbok for Nord-Troms utkom med første eksemplar i 1975 for kommunene Nordreisa,
Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Fra 1978 kom også kommunene Lyngen og Storfjord
med. Tittelen på Årboka er: MENNESKE OG MILJØ I NORD - TROMS.
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b) Nord-Troms historielag ble stiftet 4. september 1977 for de fire nordligste kommuner i
Nord-Troms. Laget ble utvidet fra 21. mai 1982 til også å omfatte Lyngen og Storfjord.

8.2 MUSEUMSARBEID

Nord-Troms Museum ble stiftet 20. mai 1979 som et desentralisert museum for de seks nord-
ligste kommuner i Troms:
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Hovedkontoret er i Sør-
kj o sen .

8.3 BYGDEBOKARBEID

a) Bygdebok for Skjervøy, bind I (1970) og bind II (1974) er skrevet av Maurits Fugelsøy.
Disse bøkene omfatter også de stedene som er overført fra Skjervøy til Nordreisa.

b) Bygdebok for Nordreisa i ett bind utgitt i 1955, skrevet av Emil Hansen. Den omfatter
"gamle" Nordreisa kommune.

c) Kulturvernnemnda har planlagt en fortsettelse av bygdebokarbeidet:
På kort sikt:
I løpet av 1987 utarbeider Kulturvernnemnda et prosjekt for den finsk/kvænske delen av
bygdebokarbeidet. Amanuensis/forsker Anna-Riitta Lindgren vil påta seg å begynne
dette arbeidet fra høsten 1988 på halv tid. Arbeidet er beregnet å ta to år på full tid.

På lang sikt:
I løpet av første halvdel av neste kommunestyreperiode vil Kulturvernnemnda utarbeide
en totalplan for resten av bygdebokarbeidet.

HANDLINGSDEL

9.1 KONKLUSJON

9.2 PRIORITERING AV FORESLÅTTE TILTAK
- BYGDEBOK
- SPRÅK
- GJENSTANDER

9.3 HANDLINGSPROGRAM
- INNSAMLING
- BEVARING
- BYGNINGER

9.1 KONKLUSJON

I KULTURPLAN FOR TROMS (1979) står det at et overordnet mål for kulturpolitikken
må være:
- å bidra til et kvalitiativt bedre samfunn
- å legge forholdene til rette for et godt og meningsfylt liv for alle

Videre heter det om generelt kulturvern:
Kulturvernets oppgave er å bevare flest mulig av våre kulturminner. Dette har stor betydning
for forståelse av vårt lands kulturutvikling og kulturmiljø. En annen viktig opogave er å
bringe våre kulturminner fram i folks bevissthet og gjøre dem kjent og tilgjengelig.

Fylkesplanen nevner også desentralisert museumsutvikling, noe som er en realitet i Nord-
Troms.

KULTURVERNPLAN FOR NORDREISA
viser at vi har kommet et godt stykke på vei i å innfri en del av målsetningene i fylkesplanen.
Vi er kommet langt for eks. når det gjelder finsk dialekt, men kort når det dreier seg om
samisk og norsk dialekt.

Et arbeide som vi i Nordreisa er kommet et stykke på vei med er bevisstgjøringen av vår lok-
ale kultur, men dette er en sak som vi i lang fremtid må jobbe kontinuerlig med.
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9.2 PRIORITERING AV FORESLÅTTE TILTAK

1. BYGDEBOK
- I løpet av 1987 vil Kulturvernnemnda utarbeide et prosjekt for den finsk/kvænske

delen av en planlagt fortsettelse av bygdebokarbeidet. Fra høsten 1988 vil amanuen-
sis/forsker Anna-Riitta Lindgren påbegynne arbeidet med denne delen på halv tid.
Dette arbeidet er beregnet å ta to år på full tid.

- I løpet av første halvdel av neste kommunestyreperiode vil Kulturvernnemnda utar-
beide et totalprosjekt for fortsettelse og sluttføring av bygdebokarbeidet.

2. SPRÅK
- Det må tas kopier av det innsamlede dialektarbeide i norsk ved Nordreisa vid. skole.

Elever fra skolen kan brukes i et fortsatt innsamlingsarbeide, for eks. som sommer-
jobb. Dette kan kombineres med annen muntlig innsamling av for eks. stedsnavn,
sagn, historier.
Det må undersøkes om arbeidet med norsk dialekt i Nordreisa kan videreføres i et
samarbeide mellom Nordreisa kommune og Nordreisa vid. skole, Nord-Troms
Museum og Universitetet i Tromsø.

-

Det må engasjeres folk for registrering av de samiske dialekter i Nordreisa. Dette kan
kombineres med annen muntlig innsamling, for eks, innsamling av stedsnavn, sagn,
historier o.l. Til arbeidet må det engasjeressamisktalende.

-

De finske tilleggsopplysninger som er tilknyttet de innsamlede finske stedsnavn, bør
oversettes til norsk. Innsamling av finske stedsnavn må videreføres og fullføres.

3. GJENSTANDER
- Registrering av gjenstander må fortsette og fullføres. Det bør oppbevares foto og

registreringskopier av gjenstander fra Nordreisa som er oppbevart andre steder. Regi-
strerte gjenstander bør være tilgjengelige for markeringer, arrangement eller andre
utstillinger.

-

Det bør undersøkes om gjenstander fra før nåtiden kan vises frem for eks. i vandreut-
stillinger, da i et samarbeide med Nord-Troms Museum og Tromsø Museum.

9.3 HANDLINGSPROGRAM

a) INNSAMLING
- Den finske dialekten vil få sin historie nedskrevet i neste del av bygdebok for Nord-

reisa. Utbedrelse og egenart i lokale samiske dialekter må undersøkes og registreres.
Dialektgrunnlaget i norsk må kartlegges skikkelig.
Innsamlingen av norske stedsnavn på fortsette. Innsamlingen av finske stedsnavn må
fullføres. Innsamling av samiske stedsnavn må starte opp.
Arbeidet med å samle inn sagn - eventyr historier må fortsette.
Det bør samles inn mere folkemusikk, for eks. revyviser og andre viser.
Innsamling av mattradisjoner og arbeidstradisjoner må komme i gang. Særlig innen
arbeidstradisjoner, må utmarkstradisjonene tas vare på. Ungdom bør få opplæring
innen gamle håndverk (napo, kniv, tjæremile, bruk av never og bark, karding og spin-
ning, plantefarging, komagsying). Det er viktig å ta vare på lokale tradisjoner også
innen husflid.
Det bør undersøkes om det kan blåses liv i de gamle markedstradisjonene med et
marked på Kvænnes/i Olderskogen.

-

Arbeidet med bygdedrakten må fullføres. Videre må det undersøkes nærmere om-
kring samiske, finske og norske klestradisjoner i bygda. Hvilken påvirkning har "de
tre stammer" hatt på hverandres klær?

-

Innbyggerne i Nordreisa oppfordres til å opplyse om private arkiv, forretnings- og
andre arkiv, slik at disse kan registreres for ettertiden ved Nord-Troms Museum.
Registreringer av fotografier må fortsette og fullføres, og registreringer av gjenstan-
der må starte opp.

b) BEVARING
- Når gjenstandsregistreringen er kommet et stykke på vei, bør en del av gjenstandene

gis en trygg oppbevaring - for eksempel i et magasin ved Nord-Troms Museum.

-

Også det kommunale arkiv bør bevares og vedlikeholdes i brann- og fuktsikkert ma-
gasin. Arkivet bør katalogiseres og registreres.
Alt fra og om Nordreisa som finnes i andre arkiv, bør undersøkes og registreres før
det kopieres og oppbevares ved Nord-Troms Museum. Dette gjelder også kirkebøker
frigitt for offentligheten vedrørende folk fra Nordreisa. Arkivmateriale om arbeidet
i lag og foreninger bør registreres og oppbevares ved Nord-Troms Museum.

57

Side 377



58

Alt hittil kjent og det nyinnsamlede materiale omkring sagn - eventyr - historie -
folkemusikk - folkedans - joik bør oppbevares på Nord-Troms Museum. Dette gjelder
stoff fra Nordreisa, for eks. fra:
- Yngve Meilands innsamlede viser
- mulig materiale innsamlet av språkforskere
- materiale fra eldre og nyere innsamlinger, for eks. opptak av joik

c) BYGNINGER

I samarbeide med eierne bør - i tillegg til Tørfoss-gården (Kvængård) - forsøkes bevart en
gård ved sjø, Ytre Sokkelvik, foreslått flyttet til Kvænnes og en i dal med bjerkeskog
(Hornseth). Videre bør en så langt råd er, i samarbeide med eierne, forsøke å få til be-
varing/restaurering av verneverdige enkeltbygninger. Det bør bygges opp et setermiljø og
et gammemiljø ved Bjørkly-gården. Videre bør det undersøkes om det er mulig å bevare
et gammemiljø, og/eller andre kulturlandskapsområder i kommunen.

Legging av tjæremile på Bergmo.
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Bjarne Bergmo tenner på tjæremila.

Side 379



SAKSBEHANDLER

Magnus Landmark
Sindre Fjell
VAR REF

10/02429-1
Ark. Forvaltning
300.5

DERES REF.

Til kommunene v/ordfører
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1NNVALGSTELEFON TELEFAX

+47 98202749 +47 22 94 04 04
DERES DATO postmottak@ra.no

www.riksaritikvaren.no
VAR DATO

25,11.2010

FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR BYGNINGER SOM HAR HISTORISK VERDI

Mange kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt. I mange tilfeller pålegges
også eiere av viktige kulturminner denne skatten. Det synes som om at verken kommunene eller
eiere i tilstrekkelig grad er oppmerksom på en lovhjemmel til å frita for eiendomsskatt for eiere
av slike eiendommer. Vi mottar mange henvendelser fra kommuner og eiere om vårt syn på
denne bestemmelsen, og Riksantikvaren fInner det derfor riktig å tilskrive alle kommuners
øverste leder om spørsmålet og vår tilrådning.

Hjemmelen for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i eigedomsskattelova av 6.
juni nr. 29 1975 § 7 bokstav b og gjelder"bygning  som har historisk verde".

Ved vurderingen av om et bygg eller anlegg er historisk, skal det etter § 2 i forskrift om
avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer fastsatt av Finansdepartementet 18.
november 1992 med hjemmel i eigedomsskattelova § 5 annet ledd, blant annet legges vekt på om
bygget eller anlegget har særlig kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Tilsvarende vil gjelde i
forhold til hva som har historisk verdi jf. lovens § 7 bokstav b.

Hvilke bygninger som har historisk verdi, avgjøres i den enkelte kommune etter en
skjønnsmessig vurdering. Kommunestyret er i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers
vurdering, jf. Einar Harboe, Eiendomsskatt, kommentarutgave, 2. utgave Universitetsforlaget
2004 s. 75-76.

Riksantikvaren er som øverste kulturminnemyndighet under Miljøverndepartementet opptatt av
kommunene bruker denne fritakshjemmelen. Etter vårt syn kommer fredete eiendommer helt
klart innenfor kjernen av begrepet. Dette vil både gjelde automatiske fredete bygninger, jf.
kulturminneloven § 4 og vedtaksfredete bygninger, jf. kulturminneloven §§ 15 og 20. Men
begrepet favner åpenbart langt videre, da fritaksbegrepet etter vår vurdering knytter seg til
bygningens kvaliteter og alder og ikke dens formelle vern.

Etter vårt syn bør også de eiendommer kommunen selv har regulert til bevaring etter plan- og
bygningsloven også omfattes av fritakshjemmelen. Her pålegges eieren også strenge
restriksjoner som bærer av kommunens egen kulturarv, som i mange tilfeller har nasjonal verdi
og derav er i fredningsklasse. Flere kommuner har imidlertid kommet svært kort når det gjelder
bruk av regulering til bevaring eller regulering med hensynssoner som er den nye plan- og
bygningslovens uttrykk. Vi vil derfor også oppfordre kommunene til fritak også for ikke fredete
Postadresse: Rese,lite,sser. A:3809
Riksantikvaren.
Dronningens gate 13  1)isuiktskookyl Disifiktskotitor Syd Vest
Postboks 8196 Dep Osio "k:Nnshet'g Bergen )ndhL

0034 Oslo Dronntngens pte 13 Nedre 1.,:mggate 30 D Dreggsaihnenningen 3 KI:? pmffilnsgW:
Tlf. 22 94 04 00
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og regulerte eiendommer som åpenbart er av "historisk verdi". Slike bygninger kan f. eks. være
identifisert av kommunen selv i egen kommunedelplan eller kulturminneplan.

Fylkeskommunen og Sametinget (for samiske bygninger) vil for øvrig kunne gi veiledning til
den enkelte kommune om enkelteiendommers historiske verdi, der kommunen selv er i tvil.

Riksantikvaren påpeker at det ikke er adgang til regnskapsligning (direkte ligning) av slike
eiendommer. De offentlige tilskuddene er også svært begrenset. Et fritak for eiendomsskatt vil
derfor være av stor betydning for den enkelte eier. Eierne nedlegger et fysisk og økonomisk
krevende arbeid i vedlikehold - en innsats som er ønsket av samfunnet for å holde kulturarven i
hevd.

Den fredete bygningsmassen utgjør bare 1,5 promille av den samlede bygningsmassen i Norge. I
tillegg kommer bevaringsregulerte eiendommer og andre utpekte kulturminner. Vi antar at det
samlet vil utgjøre under 1 prosent av antall bygninger i landet.

For den enkelte kommune vil det bli et beskjedent inntektsbortfall, men for eierne vil det kunne
bety mye. Fritak kan bl.a. sees som en anerkjennelse av den innsats de gjør og motivere bedre til
vedlikehold av kommunens egne kulturminner.

I mange kommuner bidrar disse bygningene til å gjøre kommunen til et attraktivt reisemål. Slik
kan de historiske eiendommene bidra til lokal verdiskaping.

Riksantikvaren vil derfor henstille til kommunene å benytte den mulighet eigedomsskattelova gir
til å frita "bygning som har historisk verde" for eiendomsskatt.

Vennlig hilsen

Jørn Holme

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til:
Miljøverndepartementet, Kulturminneavdelingen
Finansdepartementet
Sametinget
Skattedirektoratet
Kommunenes Sentralforbund
Fylkeskommunene
Kulturminnefondet
Fortidsminneforeningen
Foreningen Fredet
Norsk Kulturarv
Forbundet Kysten
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

2
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Nordreisa 
kommune
          

Arkivsaknr:       2011/1189-2

Arkiv:                064

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 15.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
11/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Godkjenning av ny selskapsavtale

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune gir sin godkjenning til at Troms fylkeskommune tas opp som deltaker i 
selskapet Interkommunalt arkiv Troms IKS fra og med 01.01.2011.
Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 godkjennes som følge av dette.

Saksopplysninger
Som følge av at Troms fylkeskommune har søkt om deltakelse i det interkommunale selskapet 
Interkommunalt arkiv Troms IKS må selskapsavtalen §§ 1 og 5 endres.
§ 1- lister opp de deltakende kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper.
§ 5 angir innskuddsplikten og eierandel. Innskuddet beregnes av folketallet som igjen vil bli det 
årlige driftstilskuddet.
Etter § 21 i selskapsavtalen skal alle endringer (nye deltakere) godkjennes av samtlige deltakere 
med vedtak i kommunestyret.
Dette medfører, dersom slik deltakelse skal kunne godkjennes, at selskapsavtalens §§ 1 og 5 
endres og deltakelsen godkjennes i hht. § 21 av de øvrige 24 deltakende kommuner.

I brev av 13.12.2010 fra IKAT bes det om at nødvendig behandling i den enkelte kommune, og 
at godkjenningsvedtaket samt ett signert eksemplar av selskapsavtalen blir oversendt før 
årsskiftet.

Vurdering
Rådmannen ser bare positivt at antallet deltakere i det interkommunale selskapet øker og tilrår 
derfor at Nordreisa kommunestyre gir sitt samtykke til at Troms fylkeskommune godkjennes 
som ny deltaker i ordningen IKAT.
De foreslåtte endringer av §§ som må endres ser rådmannen bare som en tilpassing til faktiske 
forhold og tilrår at endringene godkjennes.
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/578 -1

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 31.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Forlengelse av bevillingsperioden for skjenkebevillinger i Nordreisa

Henvisning til lovverk:
Forskrift for salgs- og skjenkebevillinger for alkohol
Alkoholloven

Rådmannens innstilling
I henhold til kommunal forskrift forlenges skjenkebevillingen til følgende skjenkesteder:

Bios, restaurant, hems/platå, bar v/Jane Johansen, Sentrum 5, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 50/08.

Bios, galleriet v/Dag Arne Johansen, Sentrum 5, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises det til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 49/08.

Minibar 1, Hansabakken Invest v/Bjørn Arne Olsen,  Sentrum 15, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 62/09.

Reisafjord Hotell v/Harald Erik Johannessen, Nesseveien 32, 9152 Sørkjosen
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 24/10.

Grillstua mat & vinhus v/Geir Åge Hansen, Sentrum, 9151 Storslett.
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
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Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 54/08.

Sappen leirskole, Ferie- og fritidssenter ANS v/Gunn M. Valø, Sappen, 9151 Storslett
Skjenketid: Øl og vin fra kl 11.00 til kl. 02.00

Brennevin fra kl 13.00 til kl 02.00
Skjenking av alkohol må ikke finne sted i leirskolens lokaliteter når leirskoleelever er til stede i 
skoleanlegget.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 55/08.

Merkbart AS v/Julie Marvik, Sentrum 1, 9151 Storslett
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til
kl 02.00.
Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. På fredager og lørdager, på dager
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 52/08.

Henriksen gjestestue v/Johnny Kai Henriksen, Meieriveien 5, 9152 Sørkjosen
Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.
På fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til
kl 02.00.
Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30. På fredager og lørdager, på dager
foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01. , kan
skjenking foregå til kl 02.00.
I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking foregå alle ukedager til kl 01.00.
Skjenkebevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til skjenkebevilling gitt i kommunestyre sak 56/08.

Milano v/Mehmet Sirin Ciftci, Sentrum 6, 9151 Storslett
I kommunestyre sak 02/11 er det gitt skjenkebevilling (i henhold til søknad) 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.
Skjenkebevillingen forlenges til og med 31.12.2011.

Saksopplysninger
Nordreisa kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol.
I den nye forskriften ble bevillingsperioden endret og skal nå følge kommunevalgperioden og 
gjelde fra 1. januar etter valgåret til og med 31. desember neste valgår.
Samtlige skjenkebevillinger i Nordreisa går ut 31. mars 2011. 

Den nye forskriften har også vesentlige endringer på skjenketider.
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Søknader om endring av skjenketider ble behandlet i kommunestyre 23.09.10.
Samtlige skjenkesteder fikk endret skjenketidene i henhold til ny forskrift,  med unntak av 
Merkbart AS og Henriksens gjestestue som ikke søkte om endring. For disse gjelder 
skjenketider gitt etter den gamle forskriften.

Prosessen med å behandle søknader om skjenkebevillinger er svært arbeidskrevende. Derfor 
legges det til grunn at bevillingsperioden nå forlenges til å gjelde fra 1. april 2011 til og med 
31.12.2011.  
Frist for å søke om ny bevilling settes til  1. oktober 2011 og  behandles i kommunestyre 15. 
desember 2011. 
Den nye bevillingsperioden blir å  gjelde i fire år, fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Side 385



Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2011/579 -1

Arkiv: U62

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 01.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
13/11 Nordreisa kommunestyre 24.03.2011

Forlengelse av bevillingsperioden for salgsbevillinger i Nordreisa

Henvisning til lovverk:
Forskrift for salgs- og skjenkebevillinger for alkohol
Alkoholloven

Rådmannens innstilling:
I henhold til kommunal forskrift forlenges salgsbevillingen til følgende salgssteder:

Coop Prix Storslett
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, 
fra kl 08.00 til kl 18.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 59/08.

ICA Nær Storslett v/Ingunn Syverstad
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, 
fra kl 08.00 til kl 18.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 08/10.

REMA 1000 v/Elin Bakkehaug
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, 
fra kl 08.00 til kl 18.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 62/08.

Storslett Mathus AS – Spar v/Lill Lucie Adriansen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, 
fra kl 08.00 til kl 18.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 61/08.
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Coop Marked Sørkjosen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, 
fra kl 08.00 til kl 18.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 58/08.

Havna Handel AS v/Einar Iversen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, 
fra kl 08.00 til kl 18.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 63/08.

Hilberg Lilleng AS v/Knut Lilleng
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, 
fra kl 08.00 til kl 18.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 65/08.

Giævers landhandel v/Hege Bergfald Jakobsen
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 08.00 – 20.00

Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, 
fra kl 08.00 til kl 18.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 66/08.

Coop Rotsund BA v/Rita-Yvonne Bakke
Salgstid: Mandag – fredag fra kl 10.00 – 17.00

Dager før søn- og helligdager u/dagen før Kr. Himmelfartsdag 
fra kl 10.00 – 15.00.

Salgsbevillingen forlenges fra 1. april 2011 til og med 31.12.2011.
Det vises til salgsbevilling gitt i kommunestyre sak 60/08.

Saksopplysninger
Nordreisa kommunestyret vedtok i sak 23/10 ny Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for 
alkohol.
I den nye forskriften ble bevillingsperioden endret og skal nå følge kommunevalgperioden og 
gjelde fra 1. januar etter valgåret til og med 31. desember neste valgår.
Samtlige salgsbevillinger i Nordreisa går ut 31. mars 2011. 

Den nye forskriften har også vesentlige endringer på salgstider.
Søknader om endring av salgstider ble behandlet i kommunestyre 23.09.10.
Samtlige salgssteder fikk endret salgstidene i henhold til ny forskrift, med unntak av
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Coop Rotsund BA som ikke søkte om endring.

Prosessen med å behandle søknader om salgsbevillinger er svært arbeidskrevende. Derfor legges 
det til grunn at bevillingsperioden nå forlenges til å gjelde fra 1. april 2011 til og med 
31.12.2011.  
Frist for å søke om ny bevilling settes til 1. oktober 2011 og  behandles i kommunestyre 15. 
desember 2011. 
Den nye bevillingsperioden blir å gjelde i fire år,  fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.
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