
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 
Møtested: Konferanserommet, Sonjatun 
Dato: 16.09.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
Kaukus varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling.  
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har 
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei 
– går spørsmålet videre til neste på listen. 
 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling. 
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                                        Saksliste 
 

Orienteringer   
 Reisa Vekst v. leder Lina Olsen angående tjenester kommunen gis fra Reisa Vekst.  
 Sektorleder Angela Sodefjed orienterer angående Samboergaranti på Sykehjem.  
 Sektorleder Angela Sodefjed orienterer angående fremdrift Helse og Omsorgsplan.   
 Helse og omsorgsutvalget utsetter sak 17/20 Bemanningsplan i påvente av ferdigstilling 

av helse og omsorgsplanen.  
 Sektorleder Angela Sodefjed orienterer angående ferieavvikling i sektoren.  
 Hanne Marita Hansen, leder for DMS, orienterer fra Distrikts Medisinsk Senter.  
 Sektorleder Angela Sodefjed orienterer angående avviksmeldinger.  
 Sektorleder Angela Sodefjed orienterer angående Tilskuddsording sekretariatfunksjon 

helse og omsorgdepartementet 
 Sektorleder Angela Sodefjed orienterer angående oppstart av frisklivssentral  
 Sektorleder Angela Sodefjed orienterer angående avsluttet prosjekt 

hverdagsrehabilitering 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 30/20 Referatsaker   
RS 96/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20  2020/83 
RS 97/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20  2020/83 
RS 98/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20  2020/83 
RS 99/20 Serveringsbevilling - Jr Thaimat AS  2020/850 
RS 100/20 Serveringsbevilling - Kaffekiin AS  2020/846 
RS 101/20 Rapport vedr. utført salgs-, skjenke og 

røykekontroller samt vekt på Covid -19 relaterte 
observasjoner 

 2018/100 

RS 102/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
30.07.20 - Bios Cafè 

 2019/889 

RS 103/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
30.07.20 - Reisastua Lodge AS 

 2019/867 

RS 104/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
30.07.20 - Reisafjord hotell AS 

 2019/861 

RS 105/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
30.07.20 - På Taket kafe 

 2019/1073 

RS 106/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
30.07.20 - Henriksen gjestestue 

 2020/158 

RS 107/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
01.08.20 - Lyngen North As 

 2019/869 

RS 108/20 Rapport vedrørende kommunal skjenkebevilling 
30.07.20 Grillstua mat og vinhus 

 2019/862 

RS 109/20 Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling 
01.08.20 - Luggeføre bar AS 

 2020/730 
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RS 110/20 Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 
30.07.20 - Rema 1000 

 2019/688 

RS 111/20 Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 
30.07.20 - Coop Extra 

 2019/1299 

RS 112/20 Rapport vedrørende kommunal salgsbevilling 
30.07.20 - Spar Storslett 

 2019/860 

RS 113/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 
30.07.20 Spar Storslett 

 2019/860 

RS 114/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 
30.07.20 MIX - Sesam leker 

 2018/412 

RS 115/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 
30.07.20 Europris Sørkjosen 

 2018/498 

RS 116/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 
30.07.20 Circle K Storslett 

 2018/413 

RS 117/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 
30.07.20 På Taket Kafe 

 2019/1073 

RS 118/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 
30.07.20 Rema 1000 

 2019/688 

RS 119/20 Rapport i henhold til tobakkssalgsregisteret 
30.07.20 Coop Extra 

 2019/1299 

RS 120/20 Innvilget Kompetanse- og innovasjonstilskudd 
for 2020 

 2017/557 

RS 121/20 Tilsagn om OU-midler - Nordreisa kommune - på 
vegne av de 6 Nord-Troms kommunene 

 2018/916 

RS 122/20 Innvilget tilskudd - innføring av 
velferdsteknologiske løsninger - Helseteknologi i 
Nord-Troms 

 2019/32 

RS 123/20 Tilskuddsordning psykisk helse og rus  2020/753 
RS 124/20 Svar på søknad om tilskuddsmidler 2020 til 

etablering av kommunale frisklivs- lærings- og 
mestringstilbud - Tilsagn 

 2015/1421 

RS 125/20 Underskrevet akseptbrev - tilskudd til etablering 
av kommunale frisklivslærings- og 
mestringstilbud 

 2015/1421 

RS 126/20 Delvis innvilgelse  2020/704 
RS 127/20 Tilskuddsbrev kommuner  2020/768 
RS 128/20 Bekreftelse - tilskudd til psykologer i de 

kommunale helse- og omsorgstjenestene 
 2019/152 

RS 129/20 Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorer med 
oppdaterte resultater 07. mai - dokumentet 
offentlig etter 7. mai 

 2016/251 

RS 130/20 Orientering om landsomfattende tilsyn med 
kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 

 2020/194 
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RS 131/20 Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - Kvalitet 
i sykehjemmene .-  Melding om vedtak sak 7/20 

 2019/919 

RS 132/20 Brev til kommunene om økt innreise av turister til 
Norge og konsekvens smittevern 

 2020/300 

RS 133/20 Videreformidling av Nasjonal beredskapsplan for 
smittevern-tiltak ved økt smittespredning under 
covid-19-pandemien 

 2020/110 

RS 134/20 Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, 
æresrelatert vold og negativ sosial kontroll - 
beredskap før sommerferien i forbindelse med 
Covid-19 pandemien 

 2020/110 

RS 135/20 Felles nyhetsbrev for reformarbeidet med Leve 
hele livet og det nasjonale programmet for et 
aldersvennlig Norge 

 2019/437 

RS 136/20 Sluttrapport Helseteknologi i Nord-Troms  2015/798 
RS 137/20 Oppfølging av TISK-strategien og finansiering  2020/300 
RS 138/20 Sluttrapport for prosjektet hverdagsrehabilitering 

i Nordreisa kommune 2019 - 2020 
 2018/300 

PS 31/20 Revidering av forskrift om salgs- og 
skjenkebevilling for alkohol - Nordreisa 
kommune 

 2020/586 

PS 32/20 Evaluering etter omgjøring av helsefagarbeider til 
assistent stilling ved Sonjatun sykehjem 

 2019/1246 

PS 33/20 Demensteam  2020/258 
PS 34/20 
 
Ettersendes 
PS 35/20 

Økonomirapport pr. 30.06.20 Helse og Omsorg 
 
 
Budsjettforslag 2021 helse- og omsorg 2. forslag 
 
 
 

 2020/337 
 
 

2020/636 

4



5

PS 30/20 Referatsaker



Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 23. mars 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Mathilde Stabell 

 

 

Sakskart 

 

5/20 RUST møte 

6/20 Ungdommens Fylkesting 

7/20 Eventuelt 

 

 

 

5/20 

Ramona og Jon Andreas deltok på RUST møte som egentlig skulle avholdes i Olderdalen, 
men på grunn av utbruddet av corona viruset ble møtet avholdt over Microsoft Teams. 
Vanligvis er det delte møter med Regionrådet og Fagrådet, mens denne gangen var det et 
stort felles møte på grunn av situasjonen. 

Regionrådets ville ha innspill fra det regionale ungdomsrådet angående blant annet buss, 
veier, internett, fritidstilbud med mer. 
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Det var også en gjennomgang av hver kommunes arbeid rettet mot ungdom. 

Nord-Troms Pride var også oppe til diskusjon under møtet i RUST. 

 

6/20 Ungdommens Fylkesting 

Oda informerer Nordreisa Ungdomsråd om Ungdommens Fylkesting. 

Ungdomsrådene i Troms og Finnmark var samlet der, og Oda ble valgt inn på tinget for en ny 
periode. 

Det var blitt leid inn en konsulent for å hjelpe og veilede hvordan Ungdommens Fylkesting 
skal jobbe fremover. 

Johannes fra Lyngen (nå også leder i det regionale ungdomsrådet) ble valgt inn som leder. 

 

7/20 Eventuelt 

Det ble valgt to stykker som går inn i rollen som Sosial Media ansvarlig i Nordreisa 
Ungdomsråd, og det ble Emma og Jens.  

Ungdomsrådet har blitt spurt om å arrangere 16. mai arrangementet som har vært vanlig i 
tidligere år, men på grunn av situasjonen med corona lar det seg ikke gjøre. Det ble også 
nevnt at Nordreisa Ungdomsråd skal jobbe politisk, men at de også kan støtte et slikt 
arrangement i fremtiden om det skulle bli aktuelt. 

Ramona tar opp en sak angående brannøvelse i skolebusser. Saken ble tatt opp i BUK for et 
par år siden. Bakgrunnen er at det var brann i skolebussen fra Oksfjord for noen år siden, og 
Ramona nevner at erfaringene fra den gangen tilsier at slike øvelser vil være svært viktig. 
Nordreisa Ungdomsråd stiller seg positiv til saken. 

Vegard (ungdomskontakt) informerer om at BUK er utsatt på grunn av corona virus 
utbruddet, og at ny dato vil komme når det er klart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 25.03.20. 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 5. mai 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
Mathilde Stabell 

 

 

Sakskart 

 

8/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

9/20 Utvalgsmøter 

10/20 Brannøvelse på skolebusser 

11/20 Prosjekt: Ung i Nordreisa 

12/20 Eventuelt 

 

 

 

8/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som 
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der. 
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9/20 Utvalgsmøter 

Medlemmene av Ungdomsrådet forteller kort om hvilke utvalgsmøter de har vært på siden 
sist. På grunn av utbruddet av coronaviruset og tiltakene som har blitt satt inn siden har det 
gått mye over teams. 

Det har vært spesielt mye aktivitet i Helse- og Omsorgsutvalget hvor coronaviruset har vært 
mye diskutert. 

 

10/20 Brannøvelser på skolebusser til høsten 

Det har tidligere vært tatt opp i Ungdomsrådet at de ønsket at det skulle bli gjennomført 
brannøvelser på skolebussene i kommunen. 
Ramona, leder i Ungdomsrådet, var selv med på å oppleve brann i en skolebuss. 

Det er kommet mange positive tilbakemeldinger på et slikt initiativ, og det jobbes videre mot 
å få dette til. Skolene og buss selskapet har vært positive til å gjennomføre brannøvelser, og 
det ser ut til at det vil bli avholdt brannøvelser i starten av neste skoleår. 

Vegard følger opp saken. 

 

11/20 Prosjekt: Ung i Nordreisa 

Ungdomskontakten tar opp dette temaet med Ungdomsrådet for å få tilbakemeldinger og 
kanskje nye ideer for prosjektet. 
Prosjektet er helt i startfasen. Meningen med prosjektet er å synliggjøre organisasjoner, 
klubber, psykologer, helsesøstre med mer for ungdommene i Nordreisa kommune. 

Ungdomsrådet kommer med mange forslag på hva et slikt prosjekt kan inneholde, blant 
annet er de opptatt av at det er en kommunepsykolog ansatt i kommunen. 

 

12/20 Eventuelt 

Ingen eventuelt saker ble tatt opp. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 06.05.20. 
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Referat fra møte i Ungdomsrådet 

 
Sted Digitalt over Microsoft Teams 
Tid 22. juni 2020 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll 
Emma Halvorsen Agorsah 
Jens Severin Giæver 
Alf Sindre Einevoll 
Jon Andreas Fyhn 
Mathilde Stabell 
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær 

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli 
 

 

 

Sakskart 

 

13/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

14/20 BUK 

15/20 Utvalgsmøter 

16/20 Eventuelt 

 

 

 

13/20 Gjennomgang av møtedokumenter for kommunestyremøte 

Politisk rådgiver, Hilde Nyvoll, går gjennom møtedokumentene for kommunestyremøte som 
er normalt slik at ungdomsrådet er forberedt på hva som vil bli tatt opp der. 
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14/20 BUK 

Tidligere i måneden var det avholdt årets første BUK møte. 

Ordfører i BUK forteller om hvilke utfordringer coronaviruset forårsaket gjennomføringen av 
BUK møte denne gang. Hun går også gjennom hvilke vedtak og arbeidsgrupper som ble satt i 
løpet av møte. Det er også kommet tilbakemeldinger om at å ha et digitalt BUK møte ikke er 
optimalt, og man sikter på å ha det fysisk neste gang. Neste møte dato er satt til 1.oktober 
2020. 

 

15/20 Utvalgsmøter 

Flere av medlemmene har deltatt på utvalgsmøter og kommunestyre møte siden sist. 
De som har vært på disse møtene går gjennom saker som kan være aktuell for 
Ungdomsrådet. 

 

16/20 Eventuelt 

Nord-Troms Pride ble arrangert tidligere i måneden, og siden Ungdomsrådet var med på å få 
dette arrangert blir det tatt opp som en sak. Det blir raskt gjennomgått hva som skjedde på 
Pride. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 22.06.20. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Jr Thaimat AS 
Reisadalen 1133 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/850-5 7583/2020 U63 02.09.2020 

 

Serveringsbevilling - Jr Thaimat AS 

Politiet har ingen anmerkninger til daglig leder. 
 
Kommunedirektøren har ut fra delegert myndighet gjort følgende vedtak: 
«Knut Rikardsen gis serveringsbevilling for serveringsstedet Jr Thaimat AS, Kirkeveien 2, 9151 
Storslett.» 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Andersen       Maylill S. Henriksen 
Service- og personalsjef    Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Troms politidistrikt Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks 32 9156 STORSLETT 
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http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Kaffekiin AS 
Sentrum 18 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/846-5 7569/2020 U63 01.09.2020 

 

Serveringsbevilling - Kaffekiin AS 

Politiet har ingen anmerkninger til daglig leder. 
 
Kommunedirektøren har ut fra delegert myndighet gjort følgende vedtak: 
« Hilde Jeridi gis serveringsbevilling for serveringsstedet Kaffekiin AS, Sentrum 18, 9151 
Storslett.» 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Andersen        Maylill S. Henriksen 
Service- og personalsjef    Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Troms politidistrikt Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen Boks 32 9156 STORSLETT 
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http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
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Nordfjeldske Kontroll AS

Org.  nr. 998 530 652 MVA
Aktiv i  22 år

Til

Nordreisa kommune

Sentrum 17

9151 Storslett

Inderøy, den 13. august  2020

Rapport  vedr utførte salgs-, skjenke og røykekontroller samt vekt på Covid-19  relaterte
observasjoner.

Nordfjeldske Kontroll AS, har jf. norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs, skjenke og

røykekontroller i Nordreisa kommune i perioden juli-august 2020. Samtlige krav fra

Helsedirektoratet jf. utførelse av salgs-, skjenke og røykekontroller er ivaretatt.

Tilsynsbetjentene har observert følgende:

Alvorlige brudd på alkoholloven så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige eller

salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke observert. Salgs— og

skjenketider er overholdt.

På butikker var tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder i nøytrale skap. På butikker er

ingen reklame observert, og salget har godt for seg i lovlige former. Salg av øl til mindreårige

er ikke observert på butikker. Salg av øl etter salgstidens slutt er ikke registrert.

Kontrollerte salgssteder for tobakk er registrerte. Veldig bra at aldersgrensene for salg/kjøp av

tobakk og tobakksvarer er overholdt. At en butikk/kiosk ikke har røyking forbudt skilt er ikke

noe krav, men en anbefaling. På bensinstasjoner, verksted 0.1. er det et krav.

Tobakkskontroller:

Coop Extra Storslett, to ansatte på jobb i dag står ikke oppført listen for mottatt opplæring

innen salg av tobakk i butikk. Dette er styrer sitt ansvar.

Salgskontroller:

Coop Extra Storslett, to ansatte på jobb i dag står ikke oppført listen for mottatt opplæring

innen salg av øl i butikk. Dette er styrer sitt ansvar.

_.________ Såå», [AAS-é Oj OTVXÅC'JV)

14



Nordfjeldske  Kontroll  AS
Side 2

Skj enkekontroller:

Reisastua Lodge, IK.-alkohol bør inneholde et lite utdrag av alkoholloven slik at ansatte kan

gjøre seg kjent med lovverket. IK-permen mangler signaturliste for ansatte for mottatt

opplæring innen alkoholloven. Skjenkestedet manglet alkoholfritt øl som et tilbud til sine

gjester. Det er styrer sitt ansvar å lage et fornuftig lK—system.

Bios Kafe, en sommervikar som stod som vakt, stod ikke oppført på listen for mottatt

opplæring innen alkoholloven,

Grillstua Mat & Vinhus, IK-permen mangler signatur fra to ansatte for mottatt opplæring

innen alkoholloven.

Lyngen North, mangler lister fra ansatte for mottatt opplæring innen alkoholloven.

Luggeføre/Minibar 1, lK-alkohol bør inneholde et lite utdrag av alkoholloven slik at ansatte

kan gjøre seg kjent med lovverket. IK-permen mangler signaturliste for ansatte for mottatt

opplæring innen alkoholloven.

Vi ser etter denne kontrollrunden at Skjenkestyrer må ta tak i opplæring av sine ansatte vedr

regelverket for alkoholloven og lovlig salg/skjenking. Dette gjelder skjenkesteder nevnt over.

Covid-19 relaterte observasjoner:

Smittevernregler er godt ivaretatt på alle steder. Gjelder beskyttelse for både kunder/ gjester

og betjening. Mange butikker har nå fått montert glassplate/pleksiglass ved kassene som

beskyttelse for betjening og kunder.

Plakater med tydelige anbefalinger jf. covid—l9 ble observert på butikkene.

Informasjon vedr. smittevern var oppslått ved inngang, og håndsprit tilgjengelig for kunder.

Kø markering vedr. avstand på gulv ved kasse og andre steder i lokalene. Bordavstand var

ivaretatt hvor dette var nødvendig.

Bedrifter er flinke til og har rutiner for overflatevask, renhold av kontaktflater samt ryggstøtte

på stoler.

Kontrollørene har gitt ytterligere informasjon slik at smittevernreglene følges fortsatt opp på

en optimal måte.

Selv om restriksjonene for smittevernreglene gradvis løses opp, tar vi situasjonen på alvor og

følger opp også ved kommende tilsyn.
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Nordfjeldske  Kontroll  AS

Side  3

Vi viser for øvrig til vedlagte rapportskjemaer for ytterligere detaljer.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og

rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,

aktivitet og tilbud til kunder, kafé kontra pub/diskotek.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen

Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 771607

Kontrollør IDNR: 771640

fX /
N

Thor Olaf'M e

Nordfjeldske Kontroll AS, Åsavegen 98, 7670 Inderøy. Mobil: 47 62 82 60

E—post: nordf'eldske.k0ntroll a/online.no

tholm hr wonlinemo
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Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: ....... @DJ  ..... . L ...... L .............................................................................................

Adresse: $Wöö/Nf— ..............................................................................

Styr-erzsl/i/VE ...... lD/W/b'éäf/V .....................................
Stedfortreder: MéMWiDZ/WJJ .....................
Skjenkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen:

Skjenkerett for:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht.  alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

........ < mama
.iQJI  >< Vin Brennevin

W  NORDREISA KOFVWUf‘JE

€»)

Z 1  AUG 2020

Kont atra 13553n r: M"—
LLK‘.‘ ”X ,..Jrg ”v

Dato: " '

n
Kontrollens varighet: /U om [,./"

Gjester; rite/mye/fum: 41/75 .......................
t—— 2’

Type skjenkested: kfff'ö/ ...........................

Skjenkestedets åpningstid: IO—Ql  ...........

Kommune: WM!”  ....................

Ja Nei 1.blad:

E] K061221352:

2.bl d:
% [Z' Bevillingshav:rs

ksemplarD % .
3.bl d:

E % Nordfjelke

KontrollAS'

eksemplarD E
Ja Nei

m D
E E]
[E D — "
ta D L "
E] D I
[]
% G

D

 

Er du åpenbart påvirket

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

 

("m

%å
3;
C? ,]

.3
5;
å

F

.,..." ................. ......... l KontrollørsIDNR77/6öl ....................

KontrollørsIDNR: 77/l [HD
Oppdatert  17.08.1717
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N  ordfjeldske Kontroll AS ——«—.-.--.-W.........-.-e

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling 27AUG 2020

 

SAKEN:

Opplysninger om skjenkestedet: Kon llö JÅ'LmTÅf—i—r:
..,— . .  v DOE? ). ... ', at; "  F—

Navn: QCD/%åW/fl' [OJ/>6 (j. Dato: %; m

7 ?
Skjenkestedets Type skjenkested: L020 6) (j
ansvarshavende Q ')M 5" - ,.  . <  ., ,
ved kontrollen: (' OL CM Skjenkestedets åpningstidzli'PCJ'Å/I HOW GJL/«717

Skjenkerett for: El Øl IE Vin IX] Brennevin Kommune: UOMQCUSÅI— ....................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

Ol. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? [! KOIEmunelns

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? D e semp ar

03. Foregår skjenking til mindreårige? D 2.blad:

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? D E] Bevminkgshavfrs

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? D e  semp ar

06. Nytes medbrakt alkohol? D El 3.blad:

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? l:l IE Nordtjeldske

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? D lzl KOSlEISZiL/Iåär

Ja Nei

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering? IE I:

10. Ble/blir skjenketidene overholdt? [XI [i

1 1. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder? l:l ,  ...

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt? IE] I: L ' ' I

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige? El I

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system? l:l %

15. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? % l:l

 

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. Er du åpenbart påvirket
skal du nektes inngang

og alkoholsewering.

MMQM/nwwmco ............. og” ............. Stox/between;  ........ for ...................   

 

li lxkl—l

Kontrollør legitimerte seg for: K? Ø Kontrollørs  IDNR:  77/ 6  V:

Oppdatert 17.08.1718



N  ordfj eldske Kontroll AS

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

sw  ....... Mflmfi ..... ....................... dmmwäx  ......................
Stedfor'ttreder Å ' %,

Skj enkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen:

 

Skjenkerett for: æøl E Vin  m  Brennevin

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

Ol. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

15. Er styrer /stedfortreder til stede?

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

numglqkkJm

Kontrollør legitimerte seg for: W»!—

» I... ....................

W  NUHUHEISA KOMMUNE I

2  ? AUG ZUZU
«  MA ,N ——————...
DA KDN n “-

LC r  Elm. " ””"—""— ‘_“‘“"- “-

Kontr ild SIM—27??—

Dato: 36) Z) '7 ”??/2?

Skjenkestedets åpningstid. .....................................

Kommune: WOW ...... U/Y?” ....................

Ja Nei 1.blad:
Kommunens

& eksemplar

2.blad:
IE Bevillingshavers

eksemplar

% 3.blad:
V Nordfjeldske

Kontroll AS'

1Z1 eksemplar

«EDHEEEEEäDDDDDDDD

DEGDDDDD?

r-

 

Er du åpenbart påvirket

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Kontrollørs  IDNR:  7'71! é (/0

Oppdatert 17.08.1719



Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

NNN ..?/.:] ....... WWF ......... W  7/5 ...............................................
Adresse:  ...... QØ Q&ØOSZFA/ .....................................................................

...... éxmé ........ (“Mew ....................................................

Skjenkestedets

32333333]??? MDITHHØCZ ...............................................................
Øl EVin BrennevinSkjenkerett for:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

Ol. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04.  Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06.  Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert?

09.  Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

15. Er styrer /stedfortreder til stede?

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

%  NUHUHtl KUMMUNE

 

7. ? AUG 2020

SAKSNR ....—

LØPENR. ——-—.—.

K0 Wölfoml—sni "gå—**—

Date: 3507 ...... T. ....................................
Klokkeslett: we?) .....................................
Kontrollens Varighet: ,. /  3/917/  ......

X, '?”

Gjester; lite/mye/fum: M/U ...............

Type skjenkested: kat/f .........................
Skjenkestedets åpningstid:  ..... 912,

Kommune: ”Uwagi/%  ..............

Ja Nei 1.b1ad:
Kommunens

eksemplar

IE 2.blad:
Bevillingshavers

% eksemplar

m 3.blad:
Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

2
SB

EDEEEEEE  ?  DDDDDDDD

IEDDDDDD

r-

 

Er du åpenbart påvirket

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

................................................................................. ÅKontrollørlNR37I5v;

' \e ‘  Kontrollørs IDNR:

 

wwwlilglnkk nu

Oppdatert  17.08.1720



Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn Halm/(55% .................................................................................
Adresse: SW ”AOS 5M

sara. Jed/a-øwieåän/
Stedfortreder: 41W} ..... [WOW/”075%“  ..........................
Skjenkestedets

savanner lT/WV %
Skjenkerett for:

\uIIIHIUlVL

2  1 AUG 2020

.I..’\. la-WK KFC

Kontr '

Dato: ,39-07'203 ............................

Klokkeslett: /?30 ...................................

Komrollens varighet: ...............................................

Gjester; lite/mye/fum: [1723 ....................

Type skjenkested:  O  UM  W77/..................................................  N

* ' UA/  /
Skjenkestedets åpningstid: // 02 (31

Kommune: AMY/00657!” ...............@‘01 & Vin m Brennevin

Følgende ble observert/registrert i løpet av  tilsynet: J  a Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? % Koeigumngfl:

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige? E' 2.blad:

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? lg Bevillingshavers

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? [3 eksemplar

06. Nytes medbrakt alkohol? ” 3.blad:

O7. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? 2233)???

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? 'Z] eksemplar
2
2

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

/

I

15. Er styrer /stedfortreder til stede?

EääääEEKäDDDDDDDD

DDDDDDDD

I“

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. Er du åpenbart pévirket
skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Kommentar:

  

......................................................................... <%LLDK KontroufirsIDNRz?7(6Q?

Kontrollørs  IDNR:

www.lhglrykk.no

Oppdatert 17.08.1721



W  NORDREISA KOMMUNE

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal skjenkebevilling 2  ] AUG 2020
SAKEN;

Opplysninger om skjenkestedet: Kon Höpplysnin er:

DOKiJR. ARMOCE
Navn:  ...... LA,]...«Lgm ........... UCIQHX ................................................................ Dato: ‘ , ...........................

Adresse: stjbåézneg ................................................................................ KIOkKCSICttI ...... 20%03 ..........................

Styrer: ......... GLM, ................ 3.64:3 ............................................................ Kontrollens varighet: 3‘9““?1

Stedfortreder: beam/(“Bail ................................................. Ca- antall gjester: EOSLE .................

Skjenk‘jf‘ede‘; (. Type skjenkested:...Reasixamtømr
ansvars aven e
ved kontrollen: 0,66» B................................................................................................................ Skjenkestedets åpningstid: iévOL

Skjenkerett for: B  Øl  &  Vin ElBrennevin Kommune: fL/CW'CÅ'PQJÅQN ,,,,,,,,,,,,,,,,

 

Følgende ble observert/registrert i løpet av  tilsynet: Ja Nei l.blad:

Ol. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?  §  4-1 FS [l E Korpmunelns

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? § 1—5 AL E] % e  semp ”
03. Foregår skjenking til mindreårige? § 1-5 AL [l 2.blad:

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre? § 1-5 AL [l Bevillingshavers

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer? § 4-2 FS [] % eksemplar

06. Nytes medbrakt alkohol? §  4-4 FS D E 3.blad:

O7. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? § 4-4 FS l:l NordfjeldSk?

08.  Er brudd på tobakkskadeloven observert? § 1-3-7 [] g Koåzzglglä r

Ja Nei

09.  Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering? g E]

10. Ble/blir skjenketidene overholdt? [:l

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder? l:l , -

12.  Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt? l:l x . '  ;

13.  Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige? D I

14.  Er IK—alkohol tilfredsstillende? Hvis nei, noter mangler '2 El

15.  Er styrer /stedfortreder til stede? E D

16.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner? Ej []

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen t0  uker  iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. Er du åpenbart påvirke!
skal du nektes inngang

0g alkoholservering.

Kommentar: '

.................................... Q"ii'ri.rm<,i—ii ML Vaaim  »  . ......... i,(Maga f]? Wil Q3“ W
WW, ...... ()3 ........... Che uk.  ......... digkmxtbwe  ...................................................................................................

MWL-(;* ........... (z./.aimt  ............ i..—.ci ........... &&&,i ............. W Lara/ig ..................................................

% KontrollørlNR: 7—7— 16 o %
Kontrollør le itimerte seg for: 3/ Kontrollørs lDNR:  H  l  é el, C’g

Oppdatert  25.03.19

www.ihglrykkno
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mungnymnn

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport vedr. kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

NN... åpningen/4 MM e Vit/M

Styrer:

 

Stedfortreder:

Skjenkestedets
ansvarshavende

ved kontrollen: Ema/v (542141

Skj enkerett for:

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

03. Foregår skjenking til mindreårige?

04. Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

05. Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

06. Nytes medbrakt alkohol?

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

08. Er brudd på tobakkskade1oven observert?

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

11. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende lK-system?

15. Er styrer/ stedfortreder til stede?

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften (08.06.05. nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

.....................................................................................................................

”wow ("%/193566 6  #744554’

å? NORDREISA KOMMUNE

"2 1 AUG 211211

Date: .....................................................................

Klokkeslett: [Zi/O ....................................
/' ;)  ”  z/L

Gjester; lite/mye/fullt:  ....... ([27,: _________________

Typeskjenkestedi ..... 61%c ......................

Skjenkestedets åpningstid: l/KZZ ........

Kommune: M&Mælw ............

Kontrol1ens varighet:

Ja Nei 1.blad:

% mååå];
2.blad:E

[:l Bevillingshavers

[:l % eksemplar

3.bl d:

I:] Nordfjeldzslke
D Kontroll AS'

l:l eksemplar

Ja Nei

E D
E D
E D , -
K] D L ',
E B .

E %
E B

 

Er du åpenbart påvirket

skal du nektes inngang

og alkoholsewering.

Kmt ......... Ali/NW ............ CEQ .............. (tot). ......... M&M/tl) ...... ”%”/MOA .............................
................. «?.» um

..... WMLMZDOWMEMWTOWL/Elma{04Qa‘
.....................................................................................................................................................7 ' I] KontmnmsIDNR ..... 77/éör7— ..............

Kontrollør legitimerte seg for: [ DXJ'J' lr’C/ (( éCCTZ/Cf Kontrollørs  IDNR:  77 é} Vg)

Oppdatert 17.08.1723



wwwlklgtrykhm
NORDREISA KOlVll laUllE

 

NOI'dfj eldske Kontroll AS L—f—mm—m—

Rapport  vedr.  kommunal  skjenkebevilling Z ”0775l 2020
3m

Kontrol  o  "  ‘l snin er:
Dl HR.  ,  HA:"; «(;;—E

Dato:  , - /

Klokkeslett  mæ.&3 .....................................

., , Kontrollens varighet: ZQMt/l/ ........

Stedfor'itredel [MW ........................ /  ................................................................. Gjest€1"1ite/mye/fu11t fvl/( ......................

Skjenkestedets 8030/51 TC? A/ Type skjenkested: 04/?  ...............................
ansvarshavende . ,

ved kontroll en: Aae/VC? -. '  Skjenkestedets  åpningstid.  2,6 ......... Q,,Z,

Skjenkerett for: [2:1 läkVinl E Brennevin Kommune. ,,,,, ”(ALO/lt!” ,,,,,,,,,,,,

Opplysninger om skjenkestedet  

   

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01. Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet? m Kommunens

02. Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige? eksemplar

03. Foregår skjenking til mindreårige? E 2.blad:

04. Drikker mindreårige alkohol som blir sewert til andre? M Bevillingshavers

05.  F oregår skjenking til åpenbart berusede personer? eksemplar

06. Nytes medbrakt alkohol? 3.blad:

07. Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde? IZI Etiijoelläl;

08. Er brudd på tobakkskadeloven observert? M eksemplar

09. Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

10. Ble/blir skjenketidene overholdt?

ll. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

12. Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

13. Er alkoholfrie og lette altemativer tilgjengelige?

14. Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK—system?

15. Er styrer  /  stedfortreder til stede?

>

E-EDEEEPEE  ?  DDDDDDDD

DIEDDDDD  ä

r

16. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med  dette  for mottatt, 0g bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

 

Er du åpenbart påvirket

skal du nektes inngang

og alkoholservering.

Kontrollørs IDNR:  7— /  /é 07..
If; (a ,"' Max/W,..- Kontrollørs  IDNR: .,  /é

\  * Oppdatertl7.08.l7

Kontrollør legitimerte seg for:

24



\'\\'\\'.l}\glr} kk.no

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport  vedr.  kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Nam 0.5. ............ ~ ............ [Död ......................................................................

Salgsstedets

infanta? all/GÅWwHÅW ..................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01. Ble det observert drikking på salgsstedets område?

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03. Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

04. Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

05. Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

06. Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08. Er det skille mellom alkoholfri /alkoholholdig drikk?

09. Over—holdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10. Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK-system?

12. Er styrer / stedfortreder til stede?

13. Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med  dette  for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkolzolforskrlften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

w  NORDREISA KOMMUNE

Z 1  AUG 2020

 

Salgsstedets åpningstid: 7"23  ______________

Kontrollform anonym:  ...... V—

...............................................

ut
»

2
(D-

1.blad:

Kommunens

%

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

.EEBE

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

2
9

EEEEEEEEäDDDDD

DDDDDDDD

   

 

[13 rig

Er kunden gammel nok?

4

EMM/w .......... My  ......

 

........... HOLD J Wah ..

 

.............................................................................. KontrollørsiDNR77lGøO7

(  ,— ,  KL.-
Kontrollør legitimerte seg for: - *  /) Kontrollørs lDNR: rn 6610

Oppdatert  17.08.1725



www.fngtrykkJm
"  . NORDRElSA KOMMUNE

 

Nordfj eldske  Kontroll  AS

Rapport vedr.  kommunal salgsbevilling
?  ? AUG 2020

SAKSNR.

Opplysninger om salgsstedet: K  . . _. 32:5

Navn ....... (  OQpC/l/  ...................................................................... Dato ..........................................................................

Salgsstedets åpningstid:  7  ' 2 3

 

Kontrollfonn anonym: L/

Salgsstedets Kontrollens varighet:  / 5 M7”

iiåviäfläååi .C. [f:/2. (WWW?  ........... 2:44: (,./v Kommune. ............................ ”56%  ......

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1.blad:

01.  Ble det observert drikking på salgsstedets område? Koelzgåää

02. Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

03.  Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer? % 2.blad:

04.  Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige? m Bevillingshavers

05  .  Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris? eksemplar

Nei 3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

06.  Ble kommunens salgstid overholdt?

07. Har butikken alkoholfritt øl?

08.  Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

09. Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

10.  Er tobakksvarer usynliggjort for kunder? _

11. Har salgsstedet et tilfredsstillende lK-system?

12.  Er styrer  /  stedfortreder til stede?

EDGE? % &  ”ii ? [EDGE

[BRIDGES

l  :3
".

IIIIIII  ,.
——-

13.  Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) §  9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen. 6  %

Er kunden gammel nok?

Kommentar:

...... AWWOC  "VAKLL #6w Wolf M90  1

 

...............................................................................................................................................  Kontrouørs IDNR:??(ØO?

Kontrollør legitimerte seg for: Gli/hylla til?/(( ,»61 W Kontrollørs  IDNR:  77 ;( é  L/é)

Oppdatert  17.08.1726



www.Iilglrykkno

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

en .......... > www/T  ......................................
mil/é .......... ”( DMM/%” ....................................

5%”.a  ...... 1. Wm ....... mz/ ..........................................
Stedfortreder:

Salgsstedets
h d '(— "' "-._' ., c,";32333153; W? mva. c  w  U W

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri  /  alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende lK-system?

Er styrer /stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og bevillingshaver har rett til

å  uttale seg innen to uker iht. alkoholforskriften  (08.06.05.  nr  538) § 9-6.

Tilbakemelding sendes kommunen.

Efiflflm  ?  BEGGE]

PMs? ....... roe/?»MDM ..................................

=y NUHUHLIQM RUIVIIVIUI‘JE

2 1  AUG 2020

 

Kon rand T—säfn "f:—ete

Dato:  ...... “7007’ ............7 .......................

Klokkeslett: ..... wffi/[flZOOQ

Salgsstedets åpningstid: 7023  ............

Kontrollform anonym:  ..... V

Kontrollens varighet: /x5 /4//l/

Kommune: ......... '  [ZOE/%— ................

L1
N

1.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Bevillingshavers

eksemplar

.EEEEEJ  %.

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

2
9GDDDGDDD

 

...................... %com/sTA/LOMWWM

Kontrollør legitimerte seg for: Åh  L

Kontrollørs IDNR:  ?  FiléCf/g

Kontrollørs IDNR:  ?  7( 1'; ya
Oppdatert  17.08.1727



www.faglrykk.no
NORDREISA KOMMUNE

Nordfjeldske Kontroll AS 2  1  AUG 2020

Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet: K  
Salgsstedets åpningstid:

Kontrollform anonym:

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: ”zod/Ø H  acc: (' OLE (7/

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet: Ja Nei 1-b'ad=
Kommunens

01. Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område? D I] eksemplar

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom? [l & 2.blad:

Ja Nei Salgsstedets

eksemplar

O3. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret? IE El 3.blad:

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid? [E El NordfieldSke

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt? El Kong)” AIS
e semp ar

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder? E]

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer? [Zl D

08. Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises? m I:]

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll? m E]

10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner? lzl []

 

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:
')

å!

 

Salg av tobakk må

?> %? ran/MW wear. ......................................................................................
.............. UmO/WW/GAOMWtH/v

 
(” Kontrollørs  IDNR:  ?  ?] 6'0 1

Kontrollør legitimerte seg for: . Kontrollørs  IDNR:  7 W é %

Oppdatert 01.11.1728



www.raguykk no

 

NORDREISA KOIM tur. E

_  "finally 44 ...
Nordfjeldske Kontroll AS 2  !  AUG 26204  H  M
Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret

  

(I)
),.
X

(l)

“HE/L112, -  ‘3

Opplysninger om salgsstedet: _ Kon Wrigley—tr”—

N..... MM  ...... : .......... si?/iw! ...... lgw/Z .................... Dato ......... 306M  ......... 462 ...................
Adresse:  ............. 9M  &.  ((;—f ............................................................... Klokkeslett:  ...... 2130  ..............................

Salgsstedets åpningstid 9  '  2.1. ................................................................ Type salgssted
Kontrollform anonym: l/i Kommune: // 4/QQO  MK %

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: Vit HECMIM? am./[ft [7%) C  ”n

  

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet: Nei ”3130“
Kommunens

Ol. Røykes det/dampes det e—sigaretter på salgsstedet sitt område? III eksemplar

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom? lzl 2.blad:

Nei Salgsstedets

eksemplar

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret? 3.blad:

04. Er tobakksvarer  o.l.  under oppsyn av ansatte til enhver tid? NOFdfieldSke

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt? Kontroll AS
eksemplar

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08. Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll? DDDDGDDD
10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

%Mäm ?  DD ,?

 

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:
'»

2E:

........ A/L7llgA/(Ji/C/f/dl/V/k/O [‘4’ Salg av tobakk må

ikhl/iA/BE  ...... ”%”/Utl .......... ' ' .............. tO/ÅQ/t/VW'DSF $553221,m

 

Kontrollørs  IDNR:
:) l /'=. , ,  . .

Kontrollør legitimerte seg for: XVII [\(j iUVXi "XC Øäö'iwiw Kontrollør  S  IDNR:  ?7'( &  L/O

Oppdaten01.11.l729



www.faglrykkmo
*  f  NORDREISA KOMMUNE

 

Nordfjeldske  Kontroll  AS
. . 2  1  AUG 202

Rapport  lht. tobakkssalgsreglsteret U
SAKSNR.

“r"x.

Opplysninger om salgsstedet: K0

Navn.  E  (/08) PQ (.5 (S V  Lida-$6” Dato:

Følgende ble observert/registrert i løpet av  tilsynet: Ja Nei ' 1-blad=
Kommunens

01. Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område? eksemplar

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom? 2.blad:

Nei Salgsstedets

eksemplar

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret? 3.blad:

04. Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid? Nor dtjeldske

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt? Kontroll AS
eksemplar

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08. Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

EEUEEEEE  E  % DCI

DDDDDDDD
10. Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

 

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

.--?.TTTTTÅ ............. W l.....ll .. L/o/Q ..... 1 MAX: .../MÅ ......................................................... g »
“S [4314/41  M  (CO GLM” Salg av tobakk må

. ' ikke skje til personer

”SMÅ/QS Mk.—a ”(M. [)'/1 under18år.

 
Kontrollørs  IDNR:

Kontrollør legitimerte seg for: andre {W Sk'lhfl/ Kontrollørs  IDNR: .la/[ é [ O

Oppdatert 01.11.1730



wwwfaglry kk.no

No

Rapport  iht.  tobakkssalgsregisteret

rdfjeldske Kontroll AS

Opplysninger om salgsstedet:

Navn:  L‘Q((  (;  K

Sa

Kontrollform anonym: .......... 1/ ..............................................................................

Adresse: §Z)fl<SZ&;—W ..........................................

lgsstedets åpningstid:  ?  —  Z 3

(ii.—Wig nm 452201165)

  

NORDRElSA KOMMUNE

2  1 AUG 2021]

 

Dato:  l O  '  *  ZC/

Klokkeslett:  ...... Z  0013-

Type salgssted: ....... iBä/VSZÅSMZHZM

Kommune:  W  NÅ?/l %...................................................................

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen: 7HUA>W9£HZ$  .............................................................................................

Følgende ble observert/registrert  i  løpet av tilsynet:

01

02

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

.  Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

.  Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Kommentar:

 

Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Nei Lblad:

Kommunens

Li
h?

eksemplar

2.blad:

Salgsstedets

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

.158!Z
2

E  B  E EEEKIE  ?  [H]

DDDDDDDD

 

719
de:

Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under 18 år:

.................................................................................................................................................................................................................... , 771611?

1”

Kontrollør legitimerte seg for:  (  qffök

Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR: ?!?f eii/Ø

Oppdatert 01.11.1731



www.  l'nglrykkno

Nordfj eldske Kontroll AS

Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger  om salgsstedet:
('

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

 

Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

Er  tobakksvarer 0.1. under oppsyn  av ansatte til enhver tid?

Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

Er  salgsstedet  sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:
................................................................................................................................................................................... ... 5.

—.

Kontrollør legitimerte seg for: :

NORDREISA KOMMUNE

 

2  l AUG 2020

SAKSNR.

Kontr  ;  ”" '  r:

Date: .............. ............................................................

Nei l.blad:

Kommunens

eksemplar

2.blad:

Salgsstedets

eksemplar

3.blad:

Nordtjeldske

Kontroll AS'

eksemplar

.EEZ
2DDDDDDDD

 

'»

............................................  Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under 18 år.  '

............... 9  ;” Jo?
&Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs IDNR: 7' 7"!  &  ((O

Oppdatert  01.11.1732



www.  faglrykknn

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport iht. tobakkssalgsregisteret

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: OLE/UV} IOC/Z)

Salgsstedets åpningstid: ......... 7. vz.;  .............................................................

Kontrollform anonym: ...... L/

% HORDRElSA KlllJlllE

Z  l AUG 7.0l

xs. am

Kontr  »  opp Winger-: __

Dato: E”? m,

Klokkeslett: ....... 27630  ..............................

Type salgssted: 11077q  ........................

Kommune: MW)/2804 .......

 

Salgsstedets ansvarshavende ved kontrollen:  ..... ECl// ........ æÅlwllÅLON  .........................................................................

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Røykes det/dampes det e-sigaretter på salgsstedet sitt område?

Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

Er tobakksvarer o.l. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med  dette  for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

1.blad:

Kommunens
Ja

2

e

eksemplar

2.blad:

Salgsstedets

eksemplar

3.blad:

Nordfjeldske

Kontroll AS'

eksemplarDD

EE

C—l
»

2

e

EEEEIEKEEJ

DDDDDDDD

 

Kommentar: A

AATI/ .......,.C ......... l/[æ ............ [IDA/M ............................................................................. Salg av tobakk må

ikke skje til personer

................................................................................................................................. ' under ]8 å):

.......... Hamann/Lokene

 
Kontrollørs IDNR:

Kontrollørs  IDNR:  171 é  "to

Onndalen01.ll.l733



W  NUHUHHSA KOMMUNE

Nordfjeldske Kontroll AS

Rapport iht.  tobakkssalgsregisteret
2  7  AUG 2020

SAKS-NR.

www.faglrykk.nn

Opplysninger om salgsstedet:

Nan. ...... (  GOP?/WM  .................................................................
V.

Adresse: SW8 ...........................................................................

Salgsstedets åpningstid: ..... 32.123 ......................................................................

l/  'Kontrollform anonym:

Følgende  ble observert/registrert  i løpet  av  tilsynet:

01. Røykes det/dampes det e—sigaretter på salgsstedet sitt område?

02. Tilbyr salgsstedet eget røykerom?

03. Er salgsstedet registrert i tobakkssalgsregisteret?

04. Er tobakksvarer 0.1. under oppsyn av ansatte til enhver tid?

05. Er lokalet merket med røyking forbudt skilt?

06. Er tobakk og tobakksvarer usynliggjort for kunder?

07. Overholdes aldersgrensen for salg/kjøp av tobakksvarer?

08.  Kan kravet om internkontroll dokumenteres/fremvises?

09. Har ansatte kjennskap til salgsstedet sin internkontroll?

10.  Er salgsstedet sin ansvarshavende enig i ovennevnte observasjoner?

Rapporten anses med dette for mottatt, og salgsstedet har rett til  å  uttale seg

innen to uker iht. tobakkskadeloven. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:  ..... 4  .lb/77 [ZA'K

 

'2 Sak PÅ 404373 tal/Hi
((8)7;  (WC/2  DOWM/E/W‘E/M

Kontrollør legitimerte seg for:  C  [ll/r} SJO [1‘ Ø/ TCi-j %

w

LCPEF‘JR.

Kont *  lysnin exam-DE

Dator 30017,— ....................................

 

Ja Nei l.blad:
Kommunens

E % eksemplar
2.blad:

Ja Nei Salgsstedets
[El D eksemplar

3.bl d:

Kl D Nordfjelke
K t 11 AS'

% E ozklsZmplar

D

” I
E]

EE

 

OdV/J'Szl ........... [ff/”06%  ....... »

,éftclf..- Voit) two/MC  ................... MAM/’4 ........... Ea ...............
M&M—oc  ....... w  m  ..................... Mau (M.  ............

$-

Salg av tobakk må

ikke skje til personer

under 18 år.

Wu? 9%} ...........................
DP? ”(Zi/Lå

??l""'"'å'ö"'5r" .............
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TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK – 

AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 20/856 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett 
Att: Linda Halvorsen 
 

Organisasjonsnummer 
 

Kontonummer 
 

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0761, post 68 på statsbudsjettet for 2020, 
«Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd». Tilsagnet er på kr 1 500 000,- 
 

Ordning Tilsagn Overført fra 2019 Til utbetaling 2020 
Kompetansebygging 1 150 000 371 658 778 342 
BPA 50 000 40 019 9 981 
Innovasjon 300 000 0 300 000 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Samlet utbetaling 2020 kr 1 088 323,- 
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/856. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2020 er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger 
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 
 
  
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet.
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  10.06.2020  2020/856 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  24.04.2020  Linda Halvorsen 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Mari Tande Aronsen, 77642156 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Innvilget Kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2020 

Vi viser til deres søknad om midler fra «Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd» fra kapittel 
0761 post 68 i statsbudsjettet for 2020. 
 
«Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd» er et tilskudd som skal stimulere kommunene til å 
møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet. Tilskuddet inngår i regjeringens strategier 
«Omsorg 2020» og «Kompetanseløftet 2020». 
 
Tilskuddsmottaker finner lenke til regelverket for tilskuddsordningen her: 
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd 
 
Tildelingskriterier 
Fylkesmannen har i 2020 fordelt tilskuddet ut fra kvantifiserbare tildelingskriterier og en 
skjønnsmessig vurdering, jf regelverket for ordningen punkt 7.  
 
Fylkesmannen gir tilskudd til kompetansetiltak og innovasjonsprosjekter etter følgende 
prioriteringer fra Helsedirektoratet: 
 

 Kompetansetiltak: 
Grunn-, videre og etterutdanning, herunder opplæringstiltak for å styrke helse- og 
omsorgstjenestenes kompetanse om rus og psykisk helse. Tilskudd til korte interne 
opplæringstiltak, kurs, seminarer er ikke anbefalt. Unntak er statlige satsninger som f.eks. ABC-
opplæringsprogram og lignende. 

 
 Opplæring knyttet til BPA, må sees i sammenheng med kommunens 

kompetanseplanlegging 
1. Opplæringstilskudd for nye og etablerte brukere/arbeidsledere. 
2. Opplæringstilskudd for kommunenes saksbehandlere. 
3. Opplæringstilskudd for assistenter. 

 
 Nye innovasjons- og kompetansetiltak: 

Innenfor innovasjon prioriteres midler til nye tiltak og metoder som kan bidra til: 
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- Forebygging, tidlig innsats og egenmestring 
- Habilitering og rehabilitering 
- Samspill med pårørende og frivillige generelt og demensomsorgen spesielt 
- Legemiddelhåndtering 
- Ernæring 
- Fritidsaktivitet med assistanse 
- Kulturopplevelser 
- Andre nyskapende løsninger av stor betydning for brukerne av de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene 
 

Tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv og/eller utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, skal gis fortrinn. Det skal ifølge regelverket ikke gis støtte til 
prosjekter som er en del av det ordinære utviklingsarbeidet i kommunen. 

 
Ramme til fordeling i Troms og Finnmark 
Helsedirektoratet har gitt Fylkesmannen en ramme på kr 24.052.057, - til fordeling i Troms og 
Finnmark fylke for 2020. Rammen inkluderer midler knyttet til Kompetanseløft 2020, BPA og 
innovasjonsprosjekter og øremerkede midler til prosjekter i regi av Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram (eget regelverk og separat tildeling). Det er kommet inn søknader som 
langt overstiger rammen, søknadene utgjør i overkant 70 millioner kroner. Med bakgrunn i de 
begrensede midlene som Fylkesmannen har til fordeling, er det også i år foretatt en streng 
prioritering i samsvar med de føringer vi har fått fra Helsedirektoratet.  
 
Kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren 
Fylkesmannen har i de siste to år oppfordret til at kommunene leverer en politisk behandlet og 
godkjent kompetanseplan for helse- og omsorgssektoren sammen med en søknad om midler fra 
denne ordningen. En god kompetanseplan for sektoren kan bidra til å heve kvaliteten på tjenestene, 
og kan være et verktøy for rekruttering og stabilisering av personell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Den vil også gi politisk og administrativ ledelse i kommunen en god oversikt over 
utfordringene, og kommunene vil stå bedre rustet til å møte framtidens kompetansebehov. 
 
Fylkesmannens anmodning om en kompetanseplan er i tråd med de signaler som er gitt fra Helse- 
og omsorgsdepartementet i tilknytning til Stortingsmelding 15 (2017-2018): «Leve hele livet». En 
kompetanseplan bør inngå som en del av en helhetlig helse- og omsorgsplan, som igjen knyttets til 
kommunens arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Fylkesmannen vil berømme kommunen for å ha utarbeidet en kompetanseplan. 
 
TILSAGN 
Samlet tilsagn for 2020 blir: 1 500 000,-, inkl. overførte midler fra 2019. 
 
Midlene skal nyttes til delfinansiering av kommunens utgifter til de tiltak det er gitt tilsagn til i dette 
brevet. 
 
KOMPETANSEHEVING SUM: 1 150 000,- (inkl.  371 658,- overført fra 2019) 
Midlene tildeles følgende tiltak: 
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Utdanninger på videregående skolenivå/fagbrev, herunder kvalifisering av ansatte uten formell 
fagutdanning  

Type kvalifisering Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Utdanning til helsefagarbeider  15 375 000 200 000 
Sum 15 375 000 200 000 

 
Fagskoleutdanninger – påbygg videregående skolenivå/fagbrev  

Type kvalifisering Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Eldreomsorg/ demens 1 25 000 10 000 
Veiledning 6 60 000 60 000 
Sum 7 85 000 70 000 

 
Bachelorutdanninger helse- og sosialfag – heltid/deltid 

Type kvalifisering Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Bachelor i sykepleie 10 300 000 300 000 
Bachelor i vernepleie 4 120 000 120 000 
Bachelor i fysioterapi 2 60 000 60 000 
Bachelor i ergoterapi 1 30 000 30 000 
Bachelor i sosial arbeid (sosionom) 2 60 000 60 000 
Annen bachelorutdanning 1 30 000 30 000 
Sum 20 600 000 600 000 

 
Videreutdanning og mastergradsutdanning (påbygg bachelornivå)  

Type kvalifisering Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid 1 30 000 30 000 
Eldreomsorg/ demens 1 30 000 20 000 
Lederutdanning 2 300 000 40 000 
Annen videreutdanning og/ eller 
masterutdanning 

8 240 000 160 000 

Sum 12 600 000 250 000 
 

Iverksetting av opplæring/kurs for personell som arbeider i omsorgstjenesten 
Type studiegruppe/ opplæring Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Velferdsteknologiens ABC 30 30 000 30 000 
Sum 30  30 000 30 000 
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Iverksetting av opplæring/kurs for personell som arbeider i omsorgstjenesten 
Type studiegruppe/ opplæring Antall Søknadsbeløp Tildeling 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid 10 50 000 0 
Annet 30 270 000 0 
Sum 40 320 000 0 

 
 
BPA SUM: 50 000,- (inkl. 40 019,- overført fra 2019) 
 

Kategori opplæring Antall Søknadsbeløp 
 

Tildeling 
 

Arbeidsledere 1 30 000 30 000 
Saksbehandlere 1 20 000 10 000 
Assistenter 1 15 000 10 000 
Sum 3 65 000 50 000 

 
Fylkesmannen gir tilskudd som delfinansiering til opplæring på BPA-ordningen knyttet til forventede 
utgifter og opplæringsplan.  

 
 
NYE INNOVASJONS- OG KOMPETANSETILTAK SUM: 300 000,- 
 
Fylkesmannen skal ifølge regelverket prioritere søknader som har innovasjonsfelleskap med 
næringsliv og/eller utdannings- og forskningsinstitusjoner. Det skal primært ikke gis støtte til 
prosjekter som er den del av det ordinære utviklingsarbeidet i kommunen. Hvilke typer 
innovasjonsprosjekter vi kan gi midler til, fremkommer av regelverket for tilskuddsordningen, punkt 
7. Vi har vurdert kommunens søknad og har konkludert med følgende: 
 

Tittel for prosjektet: Helseteknologi i Nord- Troms 
Søknadssum: 1 055 000,-. Tildeling: 300 000. 

 
Samme søknad er sendt til to tilskuddsordninger. Fylkesmannen har allerede tildelt samme prosjekt 
tilskudd på kr 300 000,- fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. 

  
I tillegg til ordinær rapportering til Fylkesmannen, skal kommunen sende forskningsrapporter og 
annen dokumentasjon vedrørende innovasjonsprosjekter direkte til Senter for omsorgsforskning, 
postmottak@hig.no, Høgskolen i Gjøvik, Postboks 191, 2802 Gjøvik. 
 
Utstyr og investeringer 
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer. 
 
Klageadgang 
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Ifølge Helsedirektoratets regelverk er tildeling eller avslag på tilskudd under denne 
tilskuddsordningen ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 28 er det derfor ikke 
klagerett.  
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Fylkesmannen vil anvise beløpet kort tid etter at kommunen har underskrevet og returnert vedlagte 
bekreftelse på at tilskuddsmottaker aksepterer vilkårene.  
 
Tilskuddet skal benyttes innenfor budsjettåret. Tilskuddet kan ikke omdisponeres, eller brukes til 
andre formål enn det som er beskrevet i tilsagnsbrevet, om dette ikke er avtalt med Fylkesmannen. 
Dersom midlene ikke benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen. 
Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt 
rettslige forføyninger.  
 
Departementet, Fylkesmannen og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes til 
formålet, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10. 
 
Tilskuddsmottaker må varsel Fylkesmannen i Troms og Finnmark dersom adresse, 
bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. 
 
Ubrukt tilskudd 
Tilskuddet skal brukes inneværende budsjett- og kalenderår. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, 
finnes det følgende alternativer: 

1. Dersom tilskuddsmottaker ikke skal benytte hele tilskuddet til aktiviteten/prosjektet, må 
tilskuddet tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer 7694.05.01063 merket med 
kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette. 
 

2. Midler som ikke brukes fullt ut i år, kan overføres til 2021. Dette såfremt midlene ikke er 
overført 2 ganger tidligere. Midlene skal da avsettes på bundet fond i kommuneregnskapet. 
Det er ikke nødvendig å søke Fylkesmannen om slik overføring av midler til påfølgende år, 
men det må fremgå av årsrapporteringen til Fylkesmannen. 

Tilskuddsmottaker skal skriftlig informere Fylkesmannen om estimert beløp overført til fond i 2021 
innen 15. desember 2020. Overført beløp må inkluderes i ny søknad om tilskudd for 2021. Det må 
tydelig fremkomme om det foreligger planer om å kontinuere prosjekter som fikk midler året før, 
samt hvilke summer det søkes om videre. 
 
Rapportering skal inneholde 
Måloppnåelse 

- Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomført tiltak har ført til 
måloppnåelsen 

- Rapportering på kriteriene for måloppnåelsen som står gjengitt i tilskudds brev 
- Rapportering innen 1. februar 2021, skjema med krav til rapportering blir sendt ut mot 

slutten av 2020. 

Tildelte midler skal føres på eget prosjektregnskap for hver av de tre ordningene:  
 Kompetanseutvikling 
 BPA og innovasjonstilskudd 
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Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2020 er det krav til revisorattesterte regnskap for tildelinger 
som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for; tilskuddsbeløp 
mindre enn 200 000 kroner. 
 
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige 
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal 
kunne sammenlignes på samme nivå. 
 
Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap 
for egne midler og/eller midler finansiert av andre. 
 
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til 
dette tilskuddet. 
 
Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 - «Særlig 
hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller 
poster i en regnskapsoppstilling.» 
 
Dersom kommunen samarbeider med andre aktører om tiltak med midler fra dette tilskuddet, er 
kommunen økonomisk og administrativt ansvarlig, og skal ta ansvar for gjennomføring og 
rapportering. 
 
Vi ønsker kommunen lykke til med det videre arbeidet for å imøtekomme fremtidens utfordringer på 
helse- og omsorgsfeltet. 
 
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 20/856 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Grethe Olsen (e.f.) 
fylkeslege/ helse- og sosialdirektør 
 
 

  
 
Anette Moltu Thyrhaug 
leder for helse- og omsorgsseksjonen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg: akseptbrev 
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Fra: noreply@tieto.com
Sendt: 17.08.2020 14:19:48
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Dokument 20/01855-3 Tilsagn om OU-midler - Nordreisa kommune - på vegne av de 6 Nord-Troms
kommunene sendt fra KS Konsern
Vedlegg: 20_01855-3Tilsagn om OU-midler - Nordreisa kommune - på vegne av de 6 Nord-Troms
kommunene.pdf
Til Nordreisa kommune

Se vedlagte dokument fra KS ﴾KS, KS Bedrift eller KS Agenda﴿

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

43



 

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
The Norwegian Association of  Local and Regional Authorities 

 

 
 
 

KS 
Besøksadr.:    Haakon VIIs gate 9 Nettside:  www.ks.no Telefon:   +47 24 13 26 00 Bankgiro:  8200.01.65189 
Postadr.:  Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo E-post:  ks@ks.no Org.nr.:  971 032 146 Iban:  NO63 82000165189 

 
 

 Vår referanse: 20/01855-3 
Nordreisa kommune  
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
Att: Christin Andersen 

Arkivkode: X70 

Saksbehandler: 
Marianne Christine 
Sand 

Deres referanse:    
Dato: 17.08.2020 
  

  
 

Tilsagn om OU-midler - Nordreisa kommune - på vegne av de 6 Nord-Troms 
kommunene 
 
Det vises til søknad datert 03.07.20 om tilskudd fra OU-midlene til 28 deltakere på lederutdanning i helse 
og omsorg i regi av Høgskolen i Innlandet, Fagakademiet og RO, høsten 2020 og våren 2021. 
 
 
Søknaden er behandlet og det gis tilsagn om tilskudd, stort kr. 560 000 (kr 10 000 per person per 
semester til deltakeravgift).  
 
 
Tilsagnet gis på de vilkår som er gjort kjent på KS sine internettsider, www.ks.no/ou-midler. 
 
 
Tilsagnet står ved lag til 30.08.21 og utbetales på bakgrunn av innsendte kopier av fakturaer som viser 
kommunens utgifter til denne lederopplæringen. Refusjonskrav må være sendt oss innen den datoen. 
Skjema for refusjon finnes på www.ks.no/ou-skjemaer 
 
OU-midlene dekker ikke merverdiavgiften da denne kan søkes dekket via momsrefusjonsordningen for 
kommunene. 
 
 
 
 
 
 
Hege Mygland  
Avdelingsdirektør 
 
for Tor Arne Gangsø 
Områdedirektør   
        Sissel Haugen Daldosso 
        Rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  10.06.2020  2020/1350 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  03.03.2020  Hege Elisabeth 
Rollstad 

   
 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Anette Moltu Thyrhaug, 77642049 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Innvilget tilskudd – Nasjonalt program for velferdsteknologi  

 

Fylkesmannen innvilger tilskudd på inntil 300 000 kroner til spredning av velferdsteknologi innen 
trygghet og mestringsoppdraget over Kap. 0761 post 68 på statsbudsjettet for 2020.  
 
Tilskuddsbeløp som skal utbetales i år er 300 000 kroner. Beløpet skal benyttes til det 
interkommunale tiltaket «Innføring av velferdsteknologiske løsninger - Helseteknologi i Nord-
Troms». Nordreisa er vertskommune for prosjektet, som inkluderer øvrige fem kommuner i Nord- 
Troms. 
 
Hovedmålet med satsingen på teknologier for trygghet og mestring er at velferdsteknologi skal være 
en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenesten innen 2020. Formålet med den nasjonale 
innsatsen er at alle kommuner har integrert rutiner for å kartlegge behov for velferdsteknologi i 
egen kommune. Strategien for spredningsarbeidet har hele tiden vært å satse på robuste 
kommunesamarbeid og sørge for at det er "motor" kommuner i hvert fylke som utvikler erfaring og 
kunnskap om implementering til å kunne bidra i spredningen videre, også etter 
velferdsteknologiprogrammets slutt. Etter drøftinger med programmets styringsgruppe og helse- og 
omsorgsdepartementet skal programmet prioritere innsats i tråd med strategien mot de 
samarbeidsprosjektene som er med i programmet, parallelt med å ta inn flere samarbeidsprosjekt 
som har grunnlag for å nyttiggjøre seg programmets virkemidler og komme til implementering 
innen utgangen av 2020. 
 
Vi har prioritert å innvilge flest mulig søknader innenfor et begrenset budsjett, derfor innvilges 
søknaden kun delvis. Det er også oppfordret til å søke midler gjennom Kompetanse- og 
innovasjonstilskuddet til ytterligere styrking av prosjektet.  
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VILKÅR FOR TILSKUDDET 
 
 Mål, føringer og vilkår  
 
Tilskuddet er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse og 
implementeringsstøtte i kommunene. Kommunene som får tilskudd vil få oppfølging underveis i 
prosjektperioden i form av nettverkssamlinger og individuelt tilpasset prosessveiledning til 
tjenesteinnovasjonsprosesser, samt støtte til anskaffelsesprosesser og opplæringstiltak. Det gis ikke 
tilskudd til anskaffelse av utstyr. Tilskuddet skal brukes i samsvar med regelverket for ordningen og 
kravene i dette brevet, og kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra 
Helsedirektoratet og/ eller Fylkesmannen.  
 
RAPPORTERINGSKRAV 
  
Rapportering 
Det skal rapporteres på prosjektets fremdrift, risiko og måloppnåelse en gang pr måned til 
Nasjonalt program for velferdsteknologi etter nærmere anvisning. 
  
Rapporteringsfrist 2021  
Frist for rapportering er 1. april neste år. For prosjekter/aktiviteter/drift som går over flere år, skal 
dere rapportere hvert år dere mottar tilskudd. Det vises til fylkesmannens felles 
rapporteringsskjema for Kompetanse og innovasjonstilskuddet.  
 
Rapportering på måloppnåelse  
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette gjør 
dere ved å rapportere på følgende rapporteringskrav: 
 

 Følges oppgitt fremdriftsplan i prosjektet?  
 Hvem er samarbeidspartnere i prosjektet og hvordan er status med tanke på samarbeid? 
 Hva er status for implementering av velferdsteknologi i kommunene etter fastsatte måltall, 

hvilke tjenesteinnovasjoner som er gjennomført og hvilke endringer dette har resultert i?  
 Hva er forventede og realiserte gevinster av prosjektet for kommunen (spart tid, unngåtte 

kostnader, økt kvalitet)? 
 Hvordan er kommunens planer for skalering av løsningene og overgang til løpende 

driftsfase, herunder planer for investering og drift av løsninger?  
 Hvordan er brukermedvirkning sikret i prosjektet? 
 Angi på hvilken måte pasienter, brukere og pårørende er involvert?  
 Hva er resultater for brukerne?  

 
Regnskapsrapportering 
Det skal føres regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet for eksempel med en 
prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet.  
Rapporteringsmalen inneholder ferdig definerte utgiftskategorier som regnskapstallene skal føres 
inn i. I tillegg skal det legges ved regnskapsutskrift direkte fra økonomisystemet som viser hvilke 
artskonti utgiftene er fordelt på. Utskriften kan vise utgifter aggregert per art og trenger ikke å vise 
de enkelte bilagene. Se mer informasjon om krav til regnskapet i standardvilkårene fra 
Helsedirektoratet. 
 
Revisorkontroll  
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Regnskapet skal revideres av registrert revisor, statsautorisert revisor eller oppdragsansvarlig 
kommunerevisor (jf. § 11 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner) i samsvar med Den 
norske revisorforenings standard ISA 805 «Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående 
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling». 
Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. 
 
Dersom innvilget tilskudd er høyere enn 100 000 kroner, mens forbruket er lavere enn 100 000 
kroner, kan det leveres revisorbekreftelse for to år av gangen. 
 
Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for:  

 tilskuddsbeløp mindre enn 100 000 kroner 
 tilskudd til statlige virksomheter og forvaltningsorgan underlagt Riksrevisjonens 

regnskapsrevisjon  
 tilskudd til helseforetak, såfremt prosjektregnskapet inngår i foretakets reviderte 

totalregnskap 
 mindre aksjeselskaper som oppfyller skatteetatens vilkår for å kunne unntas revisjonsplikt 

og som har registrert dette i Regnskapsregisteret  
 
KLAGERETT  
Dere har ikke klagerett på avgjørelsen. Dette følger av forvaltningsloven § 28. 
 
AKSEPT AV VILKÅR 
Tilskuddet utbetales når Fylkesmannen har mottatt vedlagt «Aksept av vilkår». Akseptbrevet må 
returneres senest 3 uker etter mottatt brev. Innvilgelse av tilskudd kan trekkes tilbake etter en 
purring. 
 
All korrespondanse må merkes med vår referanse 20/1350, og sendes via vårt postmottak 
fmtfpost@fylkesmannen.no .  
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! 
 
 
 
Med hilsen 
Anne Grethe Olsen (e.f.) 
fylkeslege/ helse- og sosialdirektør 

  
Anette Moltu Thyrhaug 
leder for helse- og omsorgsseksjonen 

 
 
Vedlegg:  
Aksept av vilkår 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK – 

AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 3 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 20/1350 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune 
Att: Hege Elisabeth Rollstad 
 

Organisasjonsnummer 
 

Kontonummer 
 

Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 

Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 

Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 0761, post 68 på statsbudsjettet for 2020, 
«Nasjonalt program for velferdsteknologi». Tilsagnet er på kr 300 000,- 
 

Tilsagn Overført fra 2019 Til utbetaling 2020 
300 000 0 300 000 

 
Utbetaling i 2020 blir kr 300 000,- 
 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav 
som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/1350. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 
Krav til revisorattesterte regnskap 
I gjeldende regelverk for tilskudd gitt i 2020 er det krav til revisorattesterte regnskap for 
tildelinger som samlet utgjør mer enn kr 200 000,-. 
 
  
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 
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Fra: Næss, Otilie (otnas@fylkesmannen.no)
Sendt: 23.06.2020 10:32:23
Til: Alta Kommune; Balsfjord kommune; Bardu kommune; Berlevåg Kommune; Båtsfjord Kommune; Tana
Kommune; Dyrøy kommune; Post Kafjord; Gamvik Kommune; Gratangen kommune; Kautokeino Kommune;
Hammerfest Kommune; Harstad kommune; Hasvik Kommune; Ibestad kommune; Karasjok Kommune; Karlsøy
kommune; Kvæfjord kommune; Sentralbord Kvænangen kommune; Lebesby Kommune; Lavangen kommune;
Loppa Kommune; Lyngen kommune; Målselv kommune; Måsøy Kommune; Nordkapp Kommune; Nordreisa
kommune; Porsanger Kommune; Salangen kommune; Senja kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord; Sørreisa
kommune; Sør-Varanger Kommune; Tjeldsund kommune; Tromsø kommune; Nesseby Kommune; Vardø Kommune;
Vadsø Kommune
Kopi: Garvo, Johanne; Olsen, Aina Irene

Emne: Tilskuddsordning psykisk helse og rus. Kort frist
Vedlegg: 0765.21 870372 Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer.pdf
 
Hei!
 
Gjennom revidert nasjonalbudsjett er det bevilget 50 millioner kroner i ekstra tilskudd til oppfølging av
personer med rus- og samtidige psykiske helseproblemer. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er
tildelt 2,02 millioner kroner, som kan fordeles på gode tiltak.
 
I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk
fortsatt redusert som følge av koronasituasjonen. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange
vanligvis har fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp, er ikke i normal drift. Målgruppen er svært
sårbar og situasjonen er bekymringsfull.
 
Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for
økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.
 
Målgruppen er personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer.
 
Det er bare kommuner som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene, eller
i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor. Det oppfordres spesielt til
samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner.
 
Tilskuddsordningen forvaltes av Fylkesmannen i Troms og Finnmark, på vegne av Helsedirektoratet.
Tilskuddet er lagt ut på fylkesmannens nettside.
 
Fylkesmannen ber om at denne saken sendes til rette personer i kommunen. Det er satt en meget kort
frist for å søke fylkesmannen om tilskudd, til 29. juni 2020.   
 
Med vennlig hilsen
Aina Irene Olsen
leder for helse- og omsorgsseksjonen

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 48
fmfiaiol@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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Regelverk for tilskuddsordning: 

Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske 
helseproblemer 
 

1. Mål og målgruppe for ordningen 
 

I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psyksisk helse- og rusproblematikk  

redusert som følge av koronasituasjonen. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange vanligvis har 

fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp er fortsatt ikke i drift. Dette er bekymringsfullt. 

 

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte 

ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.  

 

Målgruppen er personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer. 

 

 
2. Hvem kan få tilskudd 
 

☒ Kommuner 

☐ Fylkeskommuner 

☐ Interkommunale selskaper 

☐ Statlige foretak (f.eks. RHF/HF) 

☐ Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) 

☐ Universiteter og høyskoler 

☐ Bedrifter 

☐ Søkere utenfor Norge (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) 

 
Tillegg og presiseringer: 

Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig 

sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er 

denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til. 

 
 

3. Søknaden skal inneholde 
 

☒ Søkerens mål med prosjektet/tiltaket det søkes om tilskudd til 

☒ Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak  

☒ Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) 

☐ Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser   

☐ Egenfinansiering  

☐ Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og 

måloppnåelse for prosjektet 

☐ Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet 

 
Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt. 
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Tillegg og presiseringer: 

I tillegg til en kort beskrivelse av utfordringsbildet og en beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle 

samarbeidsaktører, skal det oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for. 

 

Brukermedvirkning, inkludering av brukere og pårørende, er viktig for å lykkes i dette arbeidet. Søknaden 

bør inneholde en kort beskrivelse av hvordan brukermedvirkning skal ivaretas. 

 

Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. 

 

 

4. Tildelingskriterier  
 

☒ Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse  

☐ Ordningen er øremerket i statsbudsjettet 

☐ Kvantifiserbare tildelingskriterier 

☐ Andel av regnskapsførte utgifter  

 
Tillegg og presiseringer: 

 

Det gis tilskudd til: 

Utfordringsbildet for brukerne og i tjenestetilbudet vil variere fra kommune til kommune. Tilskudd kan 

eksempelvis benyttes til tjenestetilbud som gjør at brukerne kommer i kontakt med behandlingaapparatet, 

til sosiale møteplasser eller etablering av tilbud om mobil utlevering av bruker- og smittvernutstyr, LAR-

medikamenter eller andre oppfølgingstjenester med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn 

i forbindelse med koronasituasjonen. 

 

Tilskuddet skal ikke brukes til kartlegging o.l, men anvendes til konkret aktivitet som kommer brukerne 

raskt til gode i koronasituasjonen. 

 

Tilskuddsberegning:  

Tilskudd innvilges de søknadene som tilskuddsforvalter har størst forventninger til. Tilskuddet beregnes ut 

fra søknadenes beskrivelse av utfordringsbildet, de tiltak og det antall brukere man forventer å kunne 

hjelpe. Det er begrenset med midler, og det vil være opp til Fylkesmannen å vurdere tildelingen mellom de 

ulike kommunene. Større byer og kommuner med åpne russcener vil bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på 

hvor mange brukere som omfattes av tjenesten det søkes tilskudd til.   

 

 

5. Rapportering fra tilskuddsmottaker skal inneholde 

 

Rapporteringsfrist er 01.04 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, 

dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt. Tilskuddsmottakere besvarer en kartleggingsundersøkelse for å 

vurdere måloppnåelse og bruk av midler. Fylkesmannen sammenstilller rapporteringen fra kommunene og 

sender samlet tilbakemelding til Helsedirektoratet.  

 

Det bes også om en kort statusrapport 1. oktober 2020 fra kommunen til Fylkesmannen slik at det kan 

vurderes om tilskuddet fungerer etter hensikten. 

 

☒ Måloppnåelse: Kartleggingsundersøkelsen vil belyse de gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad 

disse har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd: 
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• En kort bekrivelse av tilbudet/tilbudene tilskuddsmidlene ble brukt til 

• Antallet brukere som nyttiggjorde seg tilbudet/tilbudene 

• Kortfattet kvalitativ vurdering av nytteverdien for brukerne og kommunen 

• Beskrivelse av nye tilnærminger og læringspunkter som kan være nyttig for eventuelle kommende, 

tilsvarende krisesituasjoner  
 

☐ Regnskap: Ikke relevant for denne tilskuddsordningen. 

 

☐ Revisorattestasjon: Ikke relevant for denne tilskuddsordningen. 

 

☐ Avtalte kontrollhandlinger: Ikke relevant for denne tilskuddsordningen. 

 
 

6. Kriterier for måloppnåelse for ordningen 
 

Med utgangspunkt i fastsatte mål for ordningen (punkt 1) skal Helsedirektoratet rapportere tilbake til 

Helse- og omsorgsdepartementet om oppnådde resultater. Følgende kriterier legges til grunn for å belyse 

graden av måloppnåelse for ordningen som helhet: 

 

• Antall og type tilbud samt hvor mange brukere som nyttiggjorde seg av tilbudene 

• Vurdering av nytte tilbudet/tilbudene hadde for målgruppen og kommunen 

• Registert endring av psyksisk helse for målgruppen gjennom kartleggingen i overdosenettverket 

• Læringspunkter  

• I hvilken grad tilskuddet var avgjørende for at tilbudet/tilbudene kunne bli etablert/gjenopprettet.  

 

 

7. Søknadsbehandling 
 

Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Fylkesmannen 

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet 

Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet 

Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev 

Prosess for søknadsbehandling ut over dette: Søknaden fra kommunen sendes til og behandles av 

Fylkesmannsembetene. Embetene innstiller til Helsedirektoratet, som fatter endelig vedtak om fordeling 

av midler. 

  

 

8. Klage på vedtaket 
 

Tildeling av/avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 

§28 er det ikke klagerett. 

 

 
9.  Rutiner for utbetaling 

 
Tilskuddsmottaker må varsle Helsedirektoratet dersom adresse, bankkontonummer eller 

organisasjonsnummer er endret. 
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Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal returneres til Helsedirektoratet. 

 

 

10. Oppfølging og kontroll 
 

Helsedirektoratet kan føre kontroll med: 

- at bevilgningen brukes etter kravene i regelverk og tilskuddsbrev 

- at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende 

rapporteringen er korrekte, jf. bevilgningsreglementet §10, annet ledd. 

 

Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne kontrollen. 

Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre måter til å muliggjøre 

og lette kontrollarbeidet. 

 

Helsedirektoratet kan iverksette nødvendige og hensiktsmessige kontroller. 

 
 

11.  Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer 

 

Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller kravene som stilles i regelverket eller tilskuddsbrevet 

bortfaller tilskuddet.  

 

Gir mottaker uriktige opplysninger eller ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser kan 

tilskuddet stanses og/eller kreves tilbakebetalt delvis/helt. Helsedirektoratet kan nekte tilskuddsmottakeren 

å motta tilskudd ett eller flere påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 

 

12. Utlysning 
 
Utlyses på www.helsedirektoratet.no 

Videre vil utlysningen bli gjort kjent via Fylkesmannen, KoRusene og overdosenettverket. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
  Elena Eriksen 20/10684-35 Kristina Forsberg 

   
26.06.2020 

 
 

Svar på søknad om tilskuddsmidler 2020 til etablering av kommunale frisklivs- 
lærings- og mestringstilbud - Tilsagn 

Vi viser til deres søknad av 7.4.2020. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har den 23.6.2020 fordelt 1 450 000 
kroner over kap. 762 post 60 på statsbudsjettet for 2020. Totalt søknadsbeløp var på 3 704 721 kroner 
fordelt på 17 søknader.  Troms og Finnmark fylkeskommune gir med dette et tilskudd på 300 000 kroner 
til Nordreisa kommune for 2020. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse 
Tilskuddet blir først utbetalt når Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt og godkjent det vedlagte 
aksept-skjemaet i utfylt og signert stand, i tillegg til at e-faktura blir sendt inn slik det er opplyst om i 
aksept-skjemaet. 
 
 
Mål og føringer 
Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i kommunens søknad. Troms og Finnmark fylkeskommune 
forutsetter at midlene brukes i tråd med kriteriene i utlysningsbrevet og med regelverket for 
tilskuddsordningen. 
 
Overføring av tilskudd til bruk neste år 
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. Dersom det ved utgangen av året gjenstår 
tilskuddsmidler som skulle vært brukt i 2020, kan disse settes av på bundet fond i kommuneregnskapet 
for bruk til samme formål i 2021. Det er ikke nødvendig å søke Troms og Finnmark fylkeskommune om 
slik overføring av midler til påfølgende år, men det må fremgå av års-rapporteringen som 
fylkeskommunen mottar. Overført beløp fra 2020 må også framkomme i en eventuell ny søknad om 
tilskudd for 2021. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon 
Fylkeskommunen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 10, 
2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkeskommunen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har 
adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om 
Riksrevisjonen § 12, 2. ledd. Fylkeskommunen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger 
som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell 
kontroll i minimum fem år fra det tidspunktet tilskuddsbrevet ble mottatt. 
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Resultat- og regnskapsrapportering 
Kommunen skal rapportere om bruk av tilskuddet til fylkeskommunen senest innen 1. april 2021. 
Rapporten må være konkret, slik at kollegaer i andre kommuner lett kan bruke erfaringene fra arbeidet 
og eventuelt etablere liknende tilbud. Helsedirektoratet kan ønske å publisere innsendte rapporter fra 
kommunene på sine nettsider.  
 
 
Følgende opplysninger må være med i rapporten: 
A. Om kommunen 
1. Kommunenavn 
2. Organisasjonsnummer 
3. Bankkontonummer 
4. Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til den ansvarlige for arbeidet det rapporteres om 
 
B. Om arbeidet som er utført med tilskuddsmidlene 
5. Gi en kort beskrivelse av arbeidet som er utført 
6. Gi en kort vurdering av om målene for arbeidet, slik de var beskrevet i søknaden, er oppnådd 
7. Gi en kort vurdering av om målgruppene, slik de var beskrevet i søknaden, har hatt nytte av arbeidet 
8. Hvem har deltatt i arbeidet? (kommunale sektorer, organisasjoner, samarbeidende kommuner, andre) 
 
C. Om økonomi 
9. Regnskap for arbeidet, i tråd med kravene nedenfor: 
Regnskapet skal være så oversiktlig at fylkeskommunen kan se hvordan midlene er brukt. Det skal føres 
separat regnskap for tilskuddet, skilt fra det øvrige regnskapet. Regnskapet skal vise alle inntekter og 
utgifter i tilknytning til arbeidet. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal 
være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre. Regnskapet skal vise de 
samlede utgiftene som inngår i drift av virksomheten. 
 
D. Om formidling av resultater og erfaringer 
10. Hvordan er resultater og/eller erfaringer fra arbeidet formidlet i egen kommune (til 
samarbeidspartnere, ledelse, media, innbyggere og andre)? 
 
Revisorkontroll 
Det er revisjonsplikt knyttet til tilskudd over 100 000 kr. 
 
Generelle vilkår 
Dersom tilskuddet benyttes til utgifter til reise-, kost- og nattillegg må disse ikke overstige satsene i 
Statens reiseregulativ, jf. Statens personalhåndbok. 
 
Klagerett 
Tildeling av eller avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 
§ 28 er det ikke klagerett. 
 
Endringer som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset 
Dersom utviklingsarbeidet blir berørt av situasjonen med koronasmitte, kan vi ta hensyn til dette. Gi 
beskjed om endringer i forbindelse med rapporteringen. Fylkeskommunen forutsetter at aktiviteter 
knyttet til tilskuddet fortløpende vurderes i henhold til enhver tid gjeldende anbefalinger fra 
helsemyndighetene. Se www.fhi.no for nærmere informasjon.  
 
 
 
Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 20/10684. 
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Med hilsen 
 
 
Vibeke Skinstad                                                                    Kristina Forsberg 
avd. leder plan, folkehelse og kulturarv                          rådgiver folkehelse 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Aksept skjema 2020 
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TILSKUDD FRA TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 

-AKSEPT AV VILKÅR- 

 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres så snart som mulig, senest innen 3 uker etter at 

tilsagnsbrevet ble mottatt. Akseptbrevet skal sendes i retur til: 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Avd. plan, folkehelse og kulturarv 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Merkes: 20/10684-35 

 

Eller i scannet versjon til: 

postmottak@tffk.no 

 

Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune 

Kontaktperson: Angela Sodefjed /Elena Eriksen 
Adresse: Fysikalsk avdeling, Sonjatun Helsesenter, Sonjatunveien 21, 9151 Storslett 

Innvilget beløp: 300 000 kr 

Beløp til utbetaling: 300 000 kr 

 

Mottaker skal i tillegg sende inn elektronisk faktura med følgende informasjon:  

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Avd. plan, folkehelse og kulturarv 

Postboks 701 

9815 VADSØ 

Merkes: 10574  

Send e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF) til: 

Elektronisk fakturaadresse: 9908:922420866 

Aksesspunkt: Visma 

  

 

Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav 

som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 20/10684-35 

 

 

Sted, dato og signatur 

 

 

Bekreftelsen skal undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet 

(prokura) 
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Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Finnmärkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

TILSKUDD  FRA TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

-AKSEPT AV VILKÅR-

Akseptbrevet må signeres og returneres så snart som mulig, senest innen 3 uker etterat
tilsagnsbrevet  ble mottatt. Akseptbrevet skal sendes  i  retur til: ——"=—-—==—

Troms og Finnmark fylkeskommune
Avd.  plan, folkehelse og kulturarv
Postboks 701
9815  VADSØ
Merkes:  20/10684-35

Eller i scannet versjon til:
pgslnioualgr lfllxjfnig 

Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune
Kontaktperson: Angela Sodefjed /Elena Eriksen
Adresse: Fysikalsk avdeling. Sonjatun Helsesenter, Sonjatunveien 21,  9151  Storslett
Innvilget beløp: 300 000 kr
Beløp til utbetaling: 300 000 kr

Mottaker skal i tillegg sende inn elektronisk faktura med følgende informasjon:
Troms og F  innmark fylkeskommune
Avd. plan, folkehelse og kulturarv
Postboks 701
9815 VADSØ
ll/Ierkes: 105 74

Send  e-faktura !" standarden elektronisk handelsformat  (EHF) til."
Eiektroniskfakturaadresse.' 9908922420866
Aksesspunkt." Visma

Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette  å  ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav
som er gitt i tilsagnsbrevet med referanse  20/10684-35

Sted, dato og signatur ;  ' V Å, ,
- "  )

Bekreftelsen skal undenegnes av rådmannen eller den som har fått deleger 1M _
(prokura)

. ;, 72 En,

Kemernurwfirskiöfen
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  03.06.2020  2020/1636 
     

  Deres dato:  Deres ref: 
Richard Printz 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Kari Anne Dybvik, 77642165 
  
 
 
  

NORDREISA KOMMUNE  
v/Richard Printz 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Delvis innvilgelse av søknad fra Nordreisa kommune om tilskudd til 
kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets 
slutt 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunes søknad av 26.02.2020 om tilskudd over 
statsbudsjettet for 2020 kapittel 761 post 67.  
 
Innvilgelse av tilskudd  
Søknaden har vært vurdert i samarbeid med representant fra det Regionale kompetansesenteret for 
lindrende behandling (Lindring i Nord). Etter drøfting og en samlet vurdering av innkomne søknader, 
er Nordreisa kommune sin søknad delvis innvilget.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har foretatt den endelige tildelingen og innvilget kr 150 000,- 
over statsbudsjettet 2020, Kapittel 761 - post 67. 
 
Nordreisa kommune har søkt om tilskudd for å ta i bruk Lindrende skrin i kommunen og styrke 
kompetansen blant ansatte når det gjelder lindrende behandling. Det skal etableres et palliativt 
team. Kreftsykepleier med erfaring fra tilsvarende prosjekt i annen kommune, skal lede arbeidet. 
Det skal være et mål at flere pasienter kan motta lindrende behandling i sitt hjem.  
 
For 2020 er det bevilget 2.100 000,- til fordeling for kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Vi 
har mottatt 21 søknader, av disse har 14 kommuner fått innvilget tilskudd. 
 
Mål og føringer  
Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, 
søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere 
spesielt prioriterer aktiviteter som retter seg mot målene og målgruppen. I denne forbindelse vil vi 
minne om at tilskuddet omhandler kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg 
ved livets slutt for alle pasientgrupper. Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som 
utføres: Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen.  
 
Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er beskrevet: 
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https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kompetansehevende-tiltak-for-lindrende-behandling-og-
omsorg-ved-livets-slutt  
 
Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til innkjøp av utstyr eller investeringer. Tilskuddet kan ikke 
omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i brevet. Dersom midlene ikke 
benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og 
mislighold av tilskuddet vil kunne medføre inndragning av midler, samt rettslige forføyninger. 
 
Utbetaling og krav til bekreftelse  
Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte «Aksept av 
vilkår» i utfylt og signert stand. Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 2 uker etter 
mottatt brev.  
 
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd, eller tilskudd som ikke skal benyttes skal uten unødig opphold 
returneres til Fylkesmannens kontonummer 7694 05 01063 med referanse til kapittel, post og 
ordning. 
 
Gi beskjed om endringer  
Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse, 
kontonummer og kontaktperson.  
 
Ubrukt tilskudd  
Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderår. Dersom midlene ikke brukes fullt ut, finnes det 
følgende alternativer:  
 
1.Hvis dere skal søke om nytt tilskudd neste år for å videreføre arbeidet:  
Tilskudd som dere ikke bruker inneværende tilskuddsår, kan overføres og inkluderes i neste års 
tildeling. Dette krever en fullstendig søknad. Søknadsbeløpet må da inkludere både ubrukt tilskudd 
for 2020, og nytt tilskudd.  
 
2.Hvis nytt tilskudd ikke er aktuelt:  
Tilskudd som dere ikke bruker kan også overføres til neste år, selv om det ikke er aktuelt med nytt 
tilskudd. Dette krever en kortfattet søknad per brev til vår postadresse, eller e-post til 
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no innen årsskiftet 2020/2021. Saksbehandler vurderer behov for 
ytterligere opplysning eller en helt ny søknad, før overføring kan behandles. Tilskudd kan bare 
overføres ett år, når nytt tilskudd ikke er aktuelt. 
 
Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon  
Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. § 
10,2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har 
adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om 
Riksrevisjon § 12, 2.ledd.  
 
Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for 
søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell kontroll i 5 år fra det 
året tilskuddsbrevet ble mottatt (iht. Lov om bokføring § 13). 
 
Rapportering på måloppnåelse 
Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Dette gjør 
dere ved å rapportere på kriteriene for måloppnåelse som er: Omfang av og beskrivelse av 
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gjennomførte tiltak. Tilskuddsmottakers vurdering av tiltakenes effekt på kvalitetsutvikling i 
lindrende behandling og eventuelt nasjonal overføringsverdi. Tilskuddsmottakers vurdering av 
måloppnåelse og effekt av tiltaket skal settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad, og 
undersøkelser /vurderinger av brukertilfredshet.  
 
Regnskapsrapportering  
Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige 
regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal vise hvilke utgifter som er dekket av 
tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre. 
 
Rapporteringsfrist  
Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For 
prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen mottar 
tilskudd. Frist for endelig rapportering er 31.03.21 og skal sendes Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. 
 
Revisorkontroll  
Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til 
dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforeningens 
standard ISA 805 «Særlige hensyns ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke 
elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling». 
 
Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller krav 
om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskudd mindre enn 
100 000,-. Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen 31.03.21. 
 
Klagerett  
Det kan ikke klages på avgjørelse om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er å 
regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke 
klagerett. 
 
Søknadsfrist for neste års tilskudd  
Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfristen for tilskudd til prosjekter/aktiviteter 
som planlegges videreført neste år, vil bli publisert på hjemmesiden til Helsedirektoratet og 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark i januar 2021. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning 
kommende år. All korrespondanse skal sendes til fmtfpost@fylkesmannen.no eller til vår 
postadresse og merkes med 2020/1636.  
 
Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser frem til å høre om resultatet! 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anette Moltu Thyrhaug (e.f.) 
Leder for helse- og omsorgsseksjonen 

  
 
Kari Anne Dybvik  
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: Akseptbrev 
 
 
Kopi til: 
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, Regional 
kompetansetjeneste for lindrende behandling v/Bente Ervik 

Postboks 100 9038 TROMSØ 
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TILSKUDD FRA FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK - 
AKSEPT AV VILKÅR 
 
Akseptbrevet må signeres og returneres innen 2 uker etter at tilskuddsbrevet ble mottatt. 
Akseptbrevet skal sendes til: 

 
Vår referanse: 2020/1636 
 
Tilskuddsmottaker: Nordreisa kommune v/Richard Printz 
 

Organisasjonsnummer 
 
Kontonummer 
 
Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
 
Økonomiansvarlig (navn, telefonnummer og e-postadresse) 
 
 
Utbetalingen til mottaker bes merket med 
 
 

 
Gjelder tilskudd over statsbudsjettets kapittel 761, post 67 på statsbudsjettet for 2020, tilskudd til 
Kompetansehevende tiltak og lindrende behandling ved livets slutt i kommunene. Tilsagnet er på 
inntil kr 150 000,- 
 

Samlet tilsagn Overført fra 2019 Til utbetaling i 2020 
  150 000 

 
Utbetalingen for 2020 blir kr 150 000,- 
Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som 
er gitt i tilsagnsbrevet med referanse 2020/1636. 
 
Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om kontoen som eies av 
tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. 
 

Sted, dato og signatur 
 
 
 

 
Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For 
kommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Statens hus, 9815 Vadsø 

Eller i skannet versjon til  
fmtfpost@fylkesmannen.no 
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Fra: Bendiksen, Geir Åge (fmfigab@fylkesmannen.no)
Sendt: 05.05.2020 13:38:11
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Rickard Printz

Emne: Bekreftelse - tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Vedlegg: Svar på søknad om overføring av ubrukte midler til 2020 - tilskudd til psykologer i de kommunale helse-
og omsorgstjenestene.PDF

Hei!

 

Har dere glemt å sende inn bekreftelsen nederst i vedlagte brev? Jeg kan ikke se at den har kommet. Kan dere fylle ut
og returnere til meg så fort som mulig?

 
Med vennlig hilsen
Geir Åge Bendiksen
seniorrådgiver

Telefon:
E-post:
Web:

78 95 03 93
fmfigab@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  16.03.2020  2018/343 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Geir Åge Bendiksen, 78 95 03 93 
  
 
 
  

NORDREISA KOMMUNE 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
Att. rådmannen 
 

  
 

Svar på søknad om overføring av ubrukte midler til 2020 - tilskudd til 
psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 

Vi viser til vårt tildelingsbrev datert 24.04.2019, der kommunen tildeles kr 410.000 til ansettelse av 
psykolog i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Av tilskuddet var kr 400.000 avsatt til 
lønnsmidler, og kr 10.000 avsatt til kompetansetiltak for psykologen. Tilskuddet hadde en varighet 
på 12 mnd fra 01.01.2019. 
 
Ifølge kommunens egen rapportering stod stillingen ubesatt i hele 2019, og kommunen søker om å 
få overføre midlene til 2020. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innvilger søknaden under forutsetning av at midlene benyttes i 
tråd med forutsetningene i tildelingsbrevet. 
 
Vi ber om at vedlagte bekreftelse fylles ut og sendes til Fylkesmannen senest innen 15. april 2020.  
 
Dersom kommunen likevel ikke ønsker å overføre tilskuddet, bes det om at midlene tilbakebetales til 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, kontonummer 7694 05 01063, merket prosjektnr H4006 så fort 
som mulig. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Aina Irene Olsen (e.f.) 
leder for helse- og omsorgsseksjonen 

  
 
Geir Åge Bendiksen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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BEKREFTELSE  
 
Nordreisa Kommune  
 
Navn, adresse og telefonnummer på prosjektleder/økonomiansvarlig: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Statsbudsjettets kapittel 765 post 60 - Overføring av ubrukte tilskuddsmidler på kr 410.000 
 fra budsjettåret 2019 til 2020. 
 
Tilskuddsmottaker bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i tildelingsbrevet 
datert 24.04.19 
 
 
………………....  ……………..……     ………………………………………..……….. 
sted   dato     ansvarshavende person 
 
Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og 
fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert 
myndigheten til. 
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Publisering av nasjonale 
kvalitetsindikatorer 07.05.2020

Oppdaterte resultater

Avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon, Sekretariat for Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem
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•Oversikt over fagområder med oppdaterte 
resultater

•Resultater på indikatorer som inngår i RHF-ene 
sine oppdragsdokument i 2019

•Resultater på kvalitetsindikatorene som 
publiseres 7. mai 2020

•Oversikt over alle nasjonale kvalitetsindikatorer

Innhold

2
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Antall nasjonale kvalitetsindikatorer per 7. mai 2020

3

Totalt antall KI i 
NKI-systemet

per 07.05.2019

Nye NKI  
07.05.2020

Reviderte 
NKI

07.05.2020

NKI utfase
07.05.2020

Antall KI 
som 

publiseres
07.05.2020

Somatisk helse
101 - - - 63

Psykisk helse og rus 27 - - - 23

Kommunale helse- og omsorgstjenester
36 - - - 0

Legemidler 6 - - - 2

Akuttmedisinske tjenester 4 - - - 2

SUM 174 - - - 90
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Resultater på indikatorer som 
inngår i RHF-ene sine 
oppdragsdokument i 2019

Resultat på lands- og RHF-nivå
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Målområde 1 - Redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen

5

• Resultat-tallene i tabellen gjelder årsdata for 2019, med endring fra 2018.

Indikator Målsetting Måleenhet
Landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt 

henvisning til helsehjelp 

påbegynnes (somatikk)

Under 50 dager innen 

2021, og redusert ift. 

året før

(antall dager) 61,3 +1,1 60,9 +1,2 65,6 +0,8 59,7 +1,5 59,7 +1,1 

Median tid til tjenestestart 

(somatikk)
redusert ift 2018 (antall dager) 48 +1 46 0 54 +1 49 +2 47 +2

Overholde pasientavtaler:

Fristbrudd for pasienter som har 

startet helsehjelp 

Region skal overholde 

minst 95 % av avtalene
(andel, %) 97,6 % -0,3 pp. 97,8 % -0,4 pp. 97,0 % -0,2 pp. 97,6 % - 0,1 pp. 97,8 % -0,2 pp.

Andel pakkeforløp gjennomført 

innen standard forløpstid for 26 

kreftformer

minst 70 %, og redusert 

variasjon på HF-nivå

(andel, % og 

prosentpoeng, pp.)
66,5 % +0,7 pp. 65,4 % +1,8 pp. 69,7 % +1,6 pp. 67,6 % -2,9 pp. 63,3 % -2,3 pp.
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Målområde 2 – Prioritere psykisk helsevern og TSB

Indikator Målsetting
Landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt 

henvisning til helsehjelp påbegynnes 

(PHV)

under 45 dager (54 024, n) 43,5 -1,2 41,5 -3,2 40,7 +1,1 49,5 +0,3 51,8 +2,9

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt 

henvisning til helsehjelp påbegynnes 

(PHBU)

under 40 dager (19 738, n) 45,2 -1,7 46,1 -0,5 37,6 -4,4 48,7 -5,1 53,0 +2,2

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt 

henvisning til helsehjelp påbegynnes 

(TSB)

under 35 dager (n 3273) 32,7 -1,1 31,7 - 3,7 34,2 + 4,2 29,2 0,0 39,6 + 4,2

Epikrisetid, TSB
minst 50 % innen 1 dag 

etter utskrivning

(andel, % og 

prosentpoeng, pp.)
35,3 % + 5,5 pp. 30,6 % + 4,5 pp. 28,0 % + 2,0 pp. 70,7 % +15,9 pp. 28,9 % +1,7 pp.

Epikrisetid, PHV
minst 50 % innen 1 dag 

etter utskrivning

(andel, % og 

prosentpoeng, pp.)
41,3 % + 6,8 pp. 41,7 % + 4,7 pp. 38,4 % + 5,4 pp. 45,4 % + 16,2 pp. 41,6 % + 9,3 pp.

Antall pasienter med 

tvangsmiddelvedtak i psykisk 

helsevern

skal reduseres i 2019 (13 271, n) 2227 +63 1270 +45 564 +13 280 +8 144 +7

• Det er definert måloppnåelse på 6 pakkeforløp, pakkeforløp som ble implementert i tjenesten primo 2019. Det kan tidligst publiseres tall for disse, som NKI, i 

desember 2020.

6

• Resultat-tallene i tabellen gjelder årsdata for 2019, med endring fra 2018.
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Målområde 3 – Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Indikator Målsetting

Landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring

Forbruk av bredspektret 

antibiotika* i sykehus

redusert med 30 % i 2020, 

fra 2012 nivå.
(DDD/100 liggedøgn) 14,9 -0,7 15,0 -0,8 14,8 -0,1 15,3 -0,9 14,3 -0,6

(endring i %, ift. 

2012)
17,7 -15,8 % 17,6 -14,7 % 17,8 -16,9 % 18,0 -15,0 % 17,1 -16,3 %

Korridorpasienter ingen korridorpasienter (Antall, n) 42 155 +1 593 24 078 +881 10 633 +1 017 2 958 -1 185 4 486 +880

Epikrisetid (somatikk)
minst 70 % sendt innen 

1 dag etter utskrivning
(Andel, %) 57,4 % +3 pp. 58,1  % +3 pp. 58,1 % +2,3 pp. 48,5  % +4,7 pp. 64,5 % +2,7 pp.

• Det er også definert mål i 2019 for; pasientskade målt som GTT, enheter med modent sikkerhetsklima, og antall nye kliniske behandlingsstudier. På disse områdene 

har vi ikke NKI.

*Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner

7

• Resultat-tallene i tabellen gjelder årsdata for 2019, med endring fra 2018
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Oppdaterte resultater på 
eksisterende nasjonale 
kvalitetsindikatorer
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Oversikt over områder med nye resultater

Område Side

Somatisk helse 10

Hjerte- og karsykdommer 37

Nyre 40

Diabetes 44

Infeksjon 51

Kreft 100

Legemidler 190

Akuttmedisinsk kjede 197

Psykisk helsevern for barn og unge 202

Psykisk helsevern for voksne 218

Rusbehandling 247

9

79



Somatisk helse
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Hoftebrudd operert innen 24 timer

11

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Hoftebrudd operert innen 24 timer

12

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019
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Hoftebrudd operert innen 48 timer

13

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Hoftebrudd operert innen 48 timer

14

Definisjon: Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 48 timer etter innleggelse ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019
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Korridorpasienter

15

Kilde: 
Særrapportering fra helseforetakene

Og Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Antall og andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.

Totalt antall korridorpasienter i 2019 

Hele landet 42155

Helse Sør-Øst RHF 24078

Helse Vest RHF 10633

Helse Midt-Norge RHF 2958

Helse Nord RHF 4486

85



Korridorpasienter

16

Definisjon: Antall og andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.

Kilde: 
Særrapportering fra helseforetakene

og Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019
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Strykninger av planlagte operasjoner

17

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.

Kilde: 
Særrapportering fra helseforetakene
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Strykninger av planlagte operasjoner

18

Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.

Kilde: 
Særrapportering fra helseforetakene

Periode:
2019
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Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)

19

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd i statistikken fra januar 2015
Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne 
indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og nyfødte ikke 
lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere 
er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015
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Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)

20

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag  etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019
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Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)

21

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager  etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd i statistikken fra januar 2015
Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne 
indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og nyfødte ikke 
lenger er med i beregningen. Resultatene fra 2015 og senere 
er derfor ikke sammenlignbare med resultatene fra før 2015
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Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)

22

Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019
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Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helsetjeneste

23

Definisjon: Andel henvisninger i somatisk helsetjeneste der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme rapporteringsperiode.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helsetjeneste

24

Definisjon: Andel henvisninger i somatisk helsetjeneste der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme rapporteringsperiode.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019
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Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse

25

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i somatisk helsetjeneste etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i rapporteringsperioden.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse

26

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i somatisk helsetjeneste etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert 
helsehjelp som har påbegynt behandling i rapporteringsperioden.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019

96



Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse

27

Definisjon: Andel pasienter i somatikk med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i somatisk helsetjeneste som står på venteliste på et 
gitt tidspunkt.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse

28

Definisjon: Andel pasienter i somatikk med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i somatisk helsetjeneste som står på venteliste på et 
gitt tidspunkt.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
3. Tertial 2019
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Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

29

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

30

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019
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Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

31

Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

32

Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019

102



Oppdaterte ventetider i Velg behandlingsted- uansett fagområde

33

Definisjon: Andel oppdaterte ventetider for informasjonstjenesten Velg behandlingsted på helsenorge.no.

Kilde: 
Helsetjenestekatalogen (HTK)
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Oppdaterte ventetider i Velg behandlingsted- uansett fagområde

34

Definisjon: Andel oppdaterte ventetider for informasjonstjenesten Velg behandlingsted på helsenorge.no.

Kilde: 
Helsetjenestekatalogen (HTK)

Periode:
Årstall 2019
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Individuell plan i barnehabilitering

35

Definisjon: Andel barn i barnehabiliteringestjenestene som har en individuell plan eller om individuell plan er under arbeid.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

For over 70 prosent av barn i barnehabiliteringen er det ikke 
rapportert status for IP til NPR i 2019. Disse barna er med i 
nevneren, og fremkommer her som om de ikke har plan. 
Manglende rapportering medfører også usikre tall.
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Individuell plan i barnehabilitering

36

Definisjon: Andel barn i barnehabiliteringestjenestene som har en individuell plan eller om individuell plan er under arbeid.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
3. tertial 2019

106



Hjerte- og 
karsykdommer

107



Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

38

Definisjon: Andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd i statistikken fra januar 2018
Populasjonen ble endret fra og med 2018, slik at også 
pasienter over 80 år ble inkludert i datagrunnlaget. I 
periodene før 2018 vises kun data for pasienter i alderen 18-
80 år. Tall fra og med 2018 er derfor ikke direkte 
sammenlignbare med tidligere perioder.
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Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

39

Definisjon: Andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse.

Periode: 
2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Nyre
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Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse

41

Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse

Kilde: 
Norsk nyreregister
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Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse

42

Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse

Kilde: 
Norsk nyreregister

Periode:
3.tertial 2019
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Antall dialysepasienter som får hjemmedialyse

43

Definisjon: Antall dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse siste dag i tertialet.  

Kilde: 
Norsk nyreregister
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Diabetes
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Underekstremitetsamputasjoner blant pasienter med diabetes

45

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) og Reseptregisteret

Definisjon: Pasienter med diabetes som gjennomgår underekstremitetsamputasjoner
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Underekstremitetsamputasjoner blant pasienter med diabetes

46

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) og Reseptregisteret

Definisjon: antall pasienter som har måttet amputere en tå, fot eller et ben på grunn av diabetes, per tusen pasienter med diabetesdiagnose som bruker 
blodsukkersenkende medikamenter 

Periode:
2019

Antall amputasjoner 2019: 
- Helse Sør-Øst RHF 353
- Helse Vest 93
- Helse Midt-Norge 74
- Helse Nord RHF 36
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Blodsukkerregulering ved type 1 diabetes hos voksne

47

Kilde:
Norsk diabetesregister for voksne

Definisjon: Andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol
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Blodsukkerregulering ved type 1 diabetes hos voksne

48

Definisjon: Andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 53 mmol/mol

Periode:
2019

Kilde:
Norsk diabetesregister for voksne
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Blodsukkerregulering ved type 1 diabetes hos voksne

49

Definisjon: Andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c har over eller lik 75 mmol/mol

Kilde:
Norsk diabetesregister for voksne
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Blodsukkerregulering ved type 1 diabetes hos voksne

50

Definisjon: Andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c over eller lik 75 mmol/mol

Periode:
2019

Kilde:
Norsk diabetesregister for voksne
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Infeksjon

121



Gjennomgang av oppdaterte resultater for 16 indikatorer innen 
infeksjon for 6 ulike kirurgiske inngrep 

52

Innsetting av hemiprotese (hofte):

Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter innsetting av hemiprotese

Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese

Dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av hemiprotese

Innsetting av totalprotese (hofte):

Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter innsetting av totalprotese 

Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese 

Dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av totalprotese

Keisersnitt:

Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter keisersnitt

Postoperative infeksjoner etter keisersnitt

Dype og organ/hulrominfeksjoner etter keisersnitt

Fjerning av galleblære (kolecystektomi):

Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter fjerning av galleblære

Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære

Aortakoronar bypass

Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter aortakoronar bypass

Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypass

Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass

Inngrep i tykktarm (kolon):

Oppfølging av infeksjonsstatus innen 30 dager etter inngrep i tykktarm
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53

Antall inngrep utført i 2. tertial 2019

Enhet Galleblære Totalprotese Keisersnitt Tykktarm Hemiprotese Aortakoronar bypass

Landet

Hele landet 1 880 2 456 3 052 1 013 1 197 324

RHF

Helse Sør-Øst RHF 1 067 1 505 1 781 531 703 95

Helse Vest RHF 295 446 584 221 234 91

Helse Midt-Norge RHF 291 317 446 157 160 94

Helse Nord RHF 227 188 241 104 100 44

HF

Akershus universitetssykehus HF 138 111 302 84 118

Diakonhjemmet sykehus AS 49 57 16 42

Finnmarkssykehuset HF 41 21 46 9 7

Haraldsplass Diakonale Sykehus 52 55 52 38

Helgelandsykehuset HF 37 36 29 20 13

Helse Bergen HF 80 205 211 66 76 91

Helse Fonna HF 40 30 76 43 46

Helse Førde HF 23 54 56 11 20

Helse Møre og Romsdal HF 81 130 129 62 73

Helse Nord-Trøndelag HF 57 48 84 26 24

Helse Stavanger HF 98 102 241 51 54

Lovisenberg Diakonale sykehus 46 165

Nordlandsykehuset HF 50 56 73 38 33

Oslo universitetssykehus HF 96 43 550 93 41 95

St. Olavs Hospital HF 153 139 233 69 63 94

Sykehuset i Telemark HF 82 54 80 35 56

Sykehuset i Vestfold HF 71 69 76 34 61

Sykehuset i Østfold HF 98 111 182 56 90

Sykehuset Innlandet HF 170 240 182 81 105

Sørlandet sykehus HF 150 127 155 49 76

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 99 75 93 37 47 44

Vestre Viken HF 145 282 254 83 113

Helse Sør-Øst, private 22 246

Helse Vest, private 
123



Hemiprotese

54

Antall 
operasjoner 

Andel oppfulgt i 
30 dager

Andel med infeksjon i 
operasjonsområdet 

(postoperative)
Andel med dyp- og organ-

/hulromsinfeksjon

Helse Sør-Øst RHF 703 93,7 3,0 2,8

Helse Vest RHF 234 93,2 1,3 0,9

Helse Midt-Norge RHF 160 84,4 2,5 2,5

Helse Nord RHF 100 95,0 4,0 4,0

LANDET 1 197 92,5 2,7 2,5

124



30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus innsetting av hemiprotese
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 

55

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av hemiprotese
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 

56

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

57

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

58

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.
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Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet129



Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av hemiprotese
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

60

Periode:
2. tertial 2019

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet130



Totalprotese

61

Antall 
operasjoner 

Andel oppfulgt i 30 
dager

Andel med infeksjon i 
operasjonsområdet 

(postoperative)
Andel med dyp- og organ-

/hulromsinfeksjon

Helse Sør-Øst RHF 1 505 97,4 1,7 1,0

Helse Vest RHF 446 98,9 1,1 0,4

Helse Midt-Norge RHF 317 95,0 1,3 0,6

Helse Nord RHF 188 98,9 2,7 2,7

LANDET 2 456 97,5 1,6 1,0
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus innsetting av totalprotese
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 
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Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter innsetting av totalprotese
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 

63

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

64

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

65

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

66

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet136



Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter innsetting av totalprotese
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

67

Periode:
2. tertial 2019

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet137



Keisersnitt

68

Antall 
operasjoner 

Andel oppfulgt i 
30 dager

Andel med infeksjon i 
operasjonsområdet 

(postoperative)
Andel med dyp- og organ-

/hulromsinfeksjon

Helse Sør-Øst RHF 1 781 91,1 3,6 1,1

Helse Vest RHF 584 93,5 3,4 1,0

Helse Midt-Norge RHF 446 89,7 3,6 0,9

Helse Nord RHF 241 96,7 5,4 2,5

LANDET 3 050 91,8 3,7 1,1

138



30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus utført keisersnitt
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 
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Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter utført keisersnitt
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 

70

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

71

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

72

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

73

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet143



Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført keisersnitt
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

74

Periode:
2. tertial 2019

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet144



Galleblære

75

Antall 
operasjoner 

Andel oppfulgt i 30 
dager

Andel med infeksjon i 
operasjonsområdet 

(postoperative)

Andel med dyp- og 
organ-

/hulromsinfeksjon

Helse Sør-Øst RHF 1  967 92,2 3,2 1,1

Helse Vest RHF 295 94,2 4,1 1,7

Helse Midt-Norge RHF 291 89,3 4,1 1,7

Helse Nord RHF 227 98,2 5,3 1,3

LANDET 1 880 92,8 3,7 1,3
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære 
(kolecystektomi)
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager.
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Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter fjerning av galleblære 
(kolecystektomi)
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 

77

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære 
(kolecystektomi)
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

78

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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Postoperative infeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

79

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

80

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

81

Periode:
2. tertial 2019

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet151



Aortakoronar bypass

82

Antall 
operasjoner 

Andel oppfulgt i 30 
dager

Andel med infeksjon i 
operasjonsområdet 

(postoperative)
Andel med dyp- og organ-

/hulromsinfeksjon

Helse Sør-Øst RHF 95 94,7 7,4 5,3

Helse Vest RHF 91 97,8 6,6 2,2

Helse Midt-Norge RHF 94 95,7 1,1 1,1

Helse Nord RHF 44 100 11,4 4,5

LANDET 324 96,6 5,9 3,1
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter aortakoronar bypass
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 
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Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter aortakoronar bypass
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 

84

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypass
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

85

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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Postoperative infeksjoner etter aortakoronar bypass
Definisjon: Andel infeksjoner i operasjonsområdet oppstått innen 30 dager etter inngrepet. Inkluderer overflatiske-, dype- og organ-/hulrominfeksjoner.

86

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode:
2. tertial 2019
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Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

87

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Dimensjon av kvalitet:
Trygge og sikre
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Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter aortakoronar bypass
Definisjon: Andel dype- og organ-/hulrominfeksjoner oppstått innen 30 dager etter inngrepet.

88

Periode:
2. tertial 2019

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet158



Tykktarm

89

Antall 
operasjoner 

Andel oppfulgt i 30 
dager

Helse Sør-Øst RHF 531 95,9

Helse Vest RHF 221 100

Helse Midt-Norge 
RHF 157 96,8

Helse Nord RHF 104 99

LANDET 1 013 97,2
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter inngrep i tykktarm
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 

90

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus etter inngrep i tykktarm
Definisjon: Andel operasjoner som har blitt fulgt opp i 30 dager. 

91

Periode:
2. tertial 2019

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet161



Forekomst av helsetjenesteassosierte
infeksjoner i sykehus på målingstidspunktet

(November 2019)

92

Totalt antall 
pasienter 

innlagt

Andel 
urinveisinfeksjon

er

Andel nedre 
luftveisinfeksjoner

Andel postoperative 
sårinfeksjoner

Andel 
blodbaneinfeksjoner

Helse Sør-Øst RHF 5 384 0,5 % 0,7  % 1,1 % 0,4 %

Helse Vest RHF 1 907 0,3 % 1.0 % 1,1 % 0,4 %

Helse Midt-Norge RHF 1 436 0,6 % 1,2  % 1,2 % 0,4 %

Helse Nord RHF 1 053 0,4 % 0,6 % 0,9 % 0,3 %

LANDET 9 780 0,5  % 0,8  % 1,1 % 0,4  %
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Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus
Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet. 

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og septikemi (blodforgiftning). Kun 
infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.

93

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Totalt antall pasienter 
innlagt på 
målingstidspunktet 
(november 2019):

Landet: 9780
Helse Nord: 1053
Helse Midt-Norge: 
1456
Helse Vest: 1907
Helse Sør-Øst: 5384
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Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus
Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet (november 2019). 

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og septikemi (blodforgiftning). Kun 
infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.

94

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode: november 
2019
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Forekomst av 
helsetjenesteassosierte

infeksjoner i sykehjem på
målingstidspunktet
(november 2019)

95

Totalt antall beboere
Andel 

urinveisinfeksjoner
Andel nedre 

luftveisinfeksjoner
Andel infeksjoner i 
operasjonsområdet

Andel 
hud/sårinfeksjoner

Østfold 1 144 1,7 0,6 0,3 0,6

Akershus 2 278 1,9 0,7 0,1 1

Oslo 3 670 1,5 0,6 0,1 0,6

Hedmark 1 005 2 0,7 0,2 0,7

Oppland 929 1,9 2,4 0,2 0,9

Buskerud 981 1,4 1 0,2 0,9

Vestfold 1 233 3,1 0,6 0 0,2

Telemark 924 1,7 1,1 0,3 0,9

Aust-Agder 552 0,7 0,9 0,2 0,5

Vest-Agder 1 077 1,9 2 0,2 0,3

Rogaland 1 487 2,4 1,1 0,1 0,1

Hordaland 2 803 1,7 0,7 0,1 0,4

Sogn og Fjordane 471 2,1 0,4 0,2 0,2

Møre og Romsdal 1 175 2,8 0,7 0,3 0,6

Nordland 1 259 2,5 1,1 0,2 0,2

Troms 687 1,6 1 0,1 0,1

Finnmark 256 1,6 1,6 0 1,2

Trøndelag 2 514 2,1 0,8 0,2 0,8

Landet 24 445 1,9 0,9 0,2 0,6

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem

Periode: 
November 2019

165



Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem
Definisjon: Andel infeksjoner blant beboere i sykehjem på et gitt tidspunkt, for de fire hyppigste forekommende helseassosierte infeksjonene

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet
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Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem
Definisjon: Andel infeksjoner blant beboere i sykehjem på et gitt tidspunkt, for de fire hyppigste forekommende helseassosierte infeksjonene

97

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet

Periode: 
November 2019
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Sykehjem som deltok i prevalensundersøkelsen om helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk
Definisjon: Andel av sykehjem som deltar i prevalensundersøkelsen om helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH).

98

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå (SSB)168



Sykehjem som deltok i prevalensundersøkelsen om helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk
Definisjon: Andel av sykehjem som deltar i prevalensundersøkelsen om helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk (NOIS-PIAH).

99

Kilde: 
Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 

helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Periode:
November 2019
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Kreft

170



Andel inn i pakkeforløp

2015 2016 2017 2018 2019

Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 24 kreftformer 74,0 78,1 78,0 77,3 76,3

Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 24 kreftformer 

101
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Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 24 kreftformer 

102

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 24 utvalgte kreftformer.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Nye kreftpasienter i Pakkeforløp for 24 kreftformer 

103

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 24 utvalgte kreftformer.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årstall 2019

N=1 196
N= 283
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Andel gjennomført innen fristen

2015 2016 2017 2018 2019

Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer 68,9 69,5 68,3 65,7 66,5

kirurgisk behandling 72,5 74,3 72,8 70,5 70,2

medikamentell behandling 65,0 65,7 64,7 62,3 64,5

strålebehandling 56,6 51,9 55,1 47,1 47,4

104
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Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer 

105

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer 

106

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årstall 2019
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Andel gjennomført innen fristen

2015 2016 2017 2018 2019

Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal 
anbefalt forløpstid 83,8 78,3 73,8 73,1 74,3

Gjennomføring av Pakkeforløp for metastaser med ukjent 
utgangspunkt innen maksimal anbefalt forløpstid (kun årlig) 88,9 79,3 75,6 87,0 64,3

Gjennomføring av Pakkeforløp for nevroendokrine svulster innen 
maksimal anbefalt forløpstid (kun årlig) 94,7 78,6 79,2 83,7 75,8

Gjennomføring av Pakkeforløp for sarkom innen maksimal 
anbefalt forløpstid (kun årlig) 92,3 79,8 77,0 74,7 71,5
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Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

108

Definisjon:  Andel Diagnostisk pakkeforløp  som har en forløpstid fra start av forløpet til  klinisk beslutning innenfor maksimal anbefalt forløpstid

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

2015: N= 376
2016: N=884
2017: N=984
2018: N=1 132
2019: N=1 184
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Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

109

Definisjon:  Andel Diagnostisk pakkeforløp  som har en forløpstid fra start av forløpet til  klinisk beslutning innenfor maksimal anbefalt forløpstid

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata
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Gjennomføring av Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innen 
maksimal anbefalt forløpstid

110

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling

2015: N=9
2016: N=82
2017: N=82
2018: N=46
2019: N=28
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Gjennomføring av Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innen 
maksimal anbefalt forløpstid

111

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.
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Gjennomføring av Pakkeforløp for nevroendokrine svulster innen maksimal anbefalt forløpstid

112

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

2015: N=19
2016: N=70
2017: N=101
2018: N=86
2019: N=95

Helse Sør-Øst N=51

Helse Midt-Norge N=18
Helse Vest N=15
Helse Nord N=11
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Gjennomføring av Pakkeforløp for nevroendokrine svulster innen maksimal anbefalt forløpstid

113

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Periode:
Årsdata
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Gjennomføring av Pakkeforløp for sarkom innen maksimal anbefalt forløpstid

114

Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Helse Sør-Øst N=94

Helse Midt-Norge N=13

Helse Vest N=42

Helse Nord N=9

2015: N=26
2016: N=124
2017: N=174
2018: N=182
2019: N=158
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Gjennomføring av Pakkeforløp for sarkom innen maksimal anbefalt forløpstid

115

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019
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Teller/nevner 

2019

Teller/nevner 

2019

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Inn i pakkeforløp Gjennomført

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk 70,9 82,5 77,6 75,4 75,5 79,7 75,9 71,8 71,1 70,4 638/856 300/426

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft 79,4 84,6 85,0 84,2 82,7 78,1 76,1 75,6 70,9 69,3 3567/4312 2341/3380

Pakkeforløp for brystkreft 85,9 91,0 90,6 88,2 88,1 71,1 73,4 67,7 63,1 65,4 3810/4324 2637/4030

Pakkeforløp for hode- halskreft 77,0 77,3 79,8 77,6 73,1 73,8 64,4 62,5 57,2 56,5 684/935 502/888

Pakkeforløp for lungekreft 77,3 83,5 85,3 85,3 84,1 68,4 63,2 60,6 55,8 56,9 2845/3383 1261/2218

Pakkeforløp for testikkelkreft 75,7 87,7 87,6 85,6 87,2 74,2 69,3 78,2 65,8 69,5 327/375 214/308

Pakkeforløp for blærekreft 63,4 75,2 75,7 78,6 75,9 81,0 80,1 85,8 85,4 86,1 1364/1798 1395/1621

Pakkeforløp for føflekkreft 66,0 72,9 72,5 74,9 76,0 92,3 92,6 89,6 88,5 86,8 2024/2665 2373/2733

Pakkeforløp for prostatakreft 67,6 77,2 78,6 78,8 76,9 48,4 52,9 51,6 49,5 52,4 3381/4394 2016/3850

Pakkeforløp for nyrekreft 61,3 77,4 77,1 80,8 78,1 68,7 60,5 56,5 58,0 57,1 858/1099 454/795

Pakkeforløp for livmorkreft 65,4 82,1 70,4 74,8 74,3 64,7 60,4 56,7 54,9 59,4 663/892 417/698

Pakkeforløp for eggstokkreft 78,0 75,3 70,8 68,9 70,5 66,4 63,7 65,1 61,4 65,4 555/787 392/599

Pakkeforløp for lymfom 63,2 71,3 75,1 67,7 71,3 64,4 60,3 65,2 62,8 60,9 938/1315 429/705

Pakkeforløp for livmorhalskreft 67,0 73,3 60,9 66,5 70,2 45,5 51,1 62,8 53,8 56,1 337/480 184/328

Pakkeforløp for kreft hos barn 53,0 68,2 66,5 68,3 71,0 83,9 85,5 82,1 83,0 85,0 149/210 85/119

Pakkeforløp for peniskreft 44,0 70,2 59,0 51,0 57,3 100,0 71,2 80,4 76,7 72,3 47/82 34/47

Pakkeforløp for galleveiskreft 42,3 58,8 57,3 45,5 46,1 94,4 81,9 80,5 76,7 77,4 167/363 103/133

Pakkeforløp for myelomatose 54,6 51,1 52,1 50,3 50,4 93,3 92,5 85,9 89,3 90,2 305/605 174/193

Pakkeforløp for akutt leukemi 58,4 49,7 48,4 49,0 41,8 86,4 82,7 90,7 83,0 86,9 141/337 106/122

Pakkeforløp for hjernekreft 54,8 61,8 64,2 63,7 63,8 57,6 78,8 84,8 87,9 83,5 332/520 208/249
Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi 54,2 46,5 48,5 52,1 42,0 76,9 50,0 94,1 48,6 180/429 300/426

Pakkeforløp for primær leverkreft 39,4 58,5 55,0 50,4 51,0 83,3 56,2 39,6 41,3 32,8 142/282 20/61

Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen 48,0 62,2 60,5 56,1 58,4 76,0 69,0 63,2 58,4 57,2 240/411 111/194

Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft 58,0 68,5 68,3 63,4 60,9 81,3 60,2 67,1 59,9 61,0 600/986 210/344

Andel inn i pakkeforløp Andel gjennomført innen fristen
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2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Brystkreft

Kirugisk behandling 71,2 66,9 68,9 67,9 64,3 71,9 79,0 65,9 62,9 73,4 76,3 67,0 75,0 71,9 62,1

Medikamentell behandling 52,8 48,2 52,3 50,5 49,6 49,2 41,2 32,4 47,9 58,1 52,6 65,3 87,5 82,9 70,6

Tykk- og endetarmskreft

Kirugisk behandling 79,0 75,1 72,8 77,2 77,6 78,1 79,1 69,3 64,8 87,9 83,5 73,2 72,5 64,7 59,8

Medikamentell behandling 67,7 62,5 62,2 62,1 57,0 57,6 81,1 71,4 65,6 65,3 68,3 65,7 65,0 58,6 61,5

Stråleterapi 55,9 46,7 48,7 41,4 33,7 40,7 71,4 53,6 50,0 59,6 79,4 71,0 75,0 61,7 57,4

Lungekreft

Kirugisk behandling 48,8 42,8 48,8 48,1 45,1 56,6 60,3 47,2 43,1 34,5 30,2 34,5 55,0 45,7 44,4

Medikamentell behandling 70,2 70,1 71,0 68,0 70,3 69,4 77,3 72,2 74,5 64,2 58,8 65,6 70,3 75,4 75,2

Stråleterapi 58,2 48,2 43,7 53,6 43,2 39,3 59,3 45,8 49,2 54,7 46,4 39,6 74,5 72,8 59,0

Prostakreft

Kirugisk behandling 46,1 42,1 46,1 42,8 39,6 45,3 65,5 55,6 63,9 43,5 35,8 34,4 37,8 40,7 37,4

Medikamentell behandling 56,5 54,6 57,2 47,3 50,9 50,0 80,4 66,5 77,4 55,1 47,3 43,5 45,1 45,7 43,3

Stråleterapi 51,5 48,4 50,0 37,9 30,0 38,9 75,0 78,9 73,3 66,7 57,1

Overvåking uten behandling 52,7 51,8 55,2 45,9 50,4 51,6 74,4 59,8 74,1 56,5 53,9 43,0

Landet Helse Sør-Øst Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF
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Pakkeforløp for brystkreft

118

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for brystkreft

119

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for brystkreft

120

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årstall 2019
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Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

121

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

191



Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

122

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

192



Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

123

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årstall 2019
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Pakkeforløp for føflekkreft

124

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for  føflekkreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

194



Pakkeforløp for føflekkreft

125

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for føflekkreft

126

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata

Hvorfor?
2015 N=89,5
2016 N=91,5
2017 N=85,8
2018 N=75,1
2019 N=68,9
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Pakkeforløp for lungekreft

127

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

197



Pakkeforløp for lungekreft

128

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

198



Pakkeforløp for lungekreft

129

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årstall 2019
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Pakkeforløp for prostatakreft 

130

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for prostatakreft 

131

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for prostatakreft 

132

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)Periode:

Årstall 2019
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Pakkeforløp for lymfom

133

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lymfom. 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for lymfom

134

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for lymfom

135

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019
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Pakkeforløp for blærekreft 

136

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for blærekreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for blærekreft 

137

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for blærekreft 

138

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årstall 2019
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Pakkeforløp for hode-halskreft

139

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for hode-halskreft

140

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for hode-halskreft

141

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019
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Pakkeforløp for eggstokkreft 

142

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for eggstokkreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for eggstokkreft 

143

Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for eggstokkreft 

144

Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata
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Pakkeforløp for nyrekreft 

145

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for nyrekreft 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for nyrekreft 

146

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for nyrekreft 

147

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019
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Pakkeforløp for livmorkreft 

148

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for livmorkreft 

149

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

219



Pakkeforløp for livmorkreft 

150

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019
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*Pakkeforløp for livmorhalskreft

151

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorhalskreft. 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for livmorhalskreft

152

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for livmorhalskreft

153

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årstall 2019
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*Pakkeforløp for testikkelkreft

154

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for testikkelkreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for testikkelkreft

155

Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for testikkelkreft

156

Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata
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Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk 

157

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for  kreft i spiserør og magesekk.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk 

158

Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

228



Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk 

159

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata
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*Pakkeforløp for primær leverkreft

160

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for primær leverkreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for primær leverkreft

161

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for primær leverkreft

162

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling. 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata
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*Pakkeforløp for galleveiskreft

163

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for  galleveiskreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for galleveiskreft

164

Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for galleveiskreft

165

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019
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*Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen 

166

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen 

167

Definisjon:  Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

237



Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen 

168

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata
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*Pakkeforløp for kreft hos barn

169

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft hos barn. 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for kreft hos barn

170

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.  

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for kreft hos barn

171

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.  

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata

241



*Pakkeforløp for hjernekreft

172

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for  hjernekreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for hjernekreft

173

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for hjernekreft

174

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata
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*Pakkeforløp for peniskreft

175

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for peniskreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for peniskreft

176

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling. 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for peniskreft

177

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata
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*Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

178

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

179

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk  Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019
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Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

180

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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*Pakkeforløp for myelomatose

181

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for myelomatose.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for myelomatose

182

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for myelomatose

183

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019

253



*Pakkeforløp for akutt leukemi

184

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp  for hjernekreft. 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2015-2019
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Pakkeforløp for akutt leukemi

185

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som har en forløpstid fra start innenfor maksimal anbefaltforløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling. 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2015-2019

255



Pakkeforløp for akutt leukemi

186

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som har en forløpstid fra start innenfor maksimal anbefaltforløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling. 

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)Periode:

2019
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*Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

187

Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)
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Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

188

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

For kronisk 
lymfatisk leukemi 
var det en endring 
i standard 
forløpstider fra 1. 
mai 2019. 
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Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

189

Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
Årsdata 2019 
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Legemidler

260



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

191

Definisjon:  Antall definerte døgndoser (DDD) for fem grupper bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i sykehus.

Kilde:
NOIS
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Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus

192

Definisjon:  Antall definerte døgndoser (DDD) for fem grupper bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i sykehus.

Kilde:
NOIS

Periode: 
2019

262



Bruk av antibiotika i sykehjem

193

Definisjon:  Andel beboere i sykehjem som fikk minst ett antibiotikum på målingstidspunktet (eksklusive metenamin).

Kilde:
NOIS

263



Bruk av antibiotika i sykehjem

194

Definisjon:  Andel beboere i sykehjem som fikk minst ett antibiotikum på målingstidspunktet (eksklusive metenamin).

Kilde:
NOIS

Periode: 
November 2019
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Bruk av antibiotika i sykehjem

195

Definisjon:  Andel beboere i sykehjem som fikk metenamin (Hiprex) på måletidspunktet.

Kilde:
NOIS
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Bruk av antibiotika i sykehjem

196

Definisjon:  Andel beboere i sykehjem som fikk metenamin (Hiprex) på måletidspunktet.

Kilde:
NOIS

Periode: 
November 2019

266



Akuttmedisinsk 
kjede

267



Vellykket gjenopplivning etter hjertestans

198

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen. 

Kilde: 
Kilde:

Norsk hjertestansregister

268

https://app.powerbi.com/groups/2b70cf23-d723-4c5c-b129-85223a1f057c/reports/8503c8c2-c214-4114-886d-217e079ceb6a/ReportSection119558d0551b8832c07d?pbi_source=PowerPoint


Vellykket gjenopplivning etter hjertestans

199

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen. 

Kilde: 
Norsk hjertestansregister

Periode:
2019

269

https://app.powerbi.com/groups/2b70cf23-d723-4c5c-b129-85223a1f057c/reports/8503c8c2-c214-4114-886d-217e079ceb6a/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans

200

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankommer stedet.

Kilde: 
Norsk hjertestansregister

270

https://app.powerbi.com/groups/2b70cf23-d723-4c5c-b129-85223a1f057c/reports/8503c8c2-c214-4114-886d-217e079ceb6a/ReportSection119558d0551b8832c07d?pbi_source=PowerPoint


Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans

201

Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankommer stedet.

Kilde: 
Norsk hjertestansregister

Periode:
2019

271

https://app.powerbi.com/groups/2b70cf23-d723-4c5c-b129-85223a1f057c/reports/8503c8c2-c214-4114-886d-217e079ceb6a/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


Psykisk helsevern for 
barn og unge

(PHBU)

272



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 1
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for barn og unge

203

273



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 2
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for barn og unge

204

274



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 3
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for barn og unge

205

275



Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU 
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHBU til påbegynt helsehjelp

206

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

276



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU 
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHBU til påbegynt helsehjelp

207

Periode:
2019

277



Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU 
Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHBU til påbegynt helsehjelp

208

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019

278



Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU 
Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHBU til påbegynt helsehjelp

209

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019

279



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp der helsehjelpen har startet etter fastsatt frist.

210

Periode:
2019

280



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp der helsehjelpen har startet etter fastsatt frist.

211

Periode:
2019

281



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter passert frist for start av nødvendig helsehjelp.

212

282



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter passert frist for start av nødvendig helsehjelp.

213

Periode:
2019

283



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien, andel vurdert innen 10 dager
Definisjon: Andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge

214

Periode:
2019

284



Barne- og ungdomsgarantien, andel vurdert innen 10 dager
Definisjon: Andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge

215

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019

285



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

216

Periode:
2019

286



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

217

Periode:
2019

287



Psykisk helsevern for 
voksne
(PHV)

288



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for voksne

219

289



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for voksne

220

Periode: 
2019

290



Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp

221

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019

291



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp

222

Periode:
2019

292



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp

223

Periode:
2019

293



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp

224

Periode:
2019

294



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for voksne i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp
Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt helsehjelpen i psykisk helsevern etter fastsatt frist.

225

Periode:
2019

295



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for voksne i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp
Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt helsehjelpen i psykisk helsevern etter fastsatt frist.

226

Periode:
2019

296



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for voksne på venteliste i psykisk helsevern
Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert.

227

Periode:
2019

297



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for voksne på venteliste i psykisk helsevern
Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert.

228

Periode:
2019

298



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

229

Periode:
2019

299



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

230

Periode:
2019

300



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykiske helsevern for voksne
Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen én dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.

231

301



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykiske helsevern for voksne
Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen én dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.

232

Periode:
2019

302



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykiske helsevern for voksne
Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen syv dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.

233

303



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykiske helsevern 
for voksne
Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen syv dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.

234

Periode:
2019

304



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Individuell plan ved diagnose schizofreni i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.

235

Periode:
2019

305



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Individuell plan ved diagnose schizofreni i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.

236

Periode:
2019

306



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker.

237

Periode:
2019

307



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker.

238

Periode:
2019

308



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

239

Periode:
2019

309



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

240

Periode: 
2019

310



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Antall innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

241

Periode:
2019

311



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Antall innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

242

Periode:
2019

312



Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden.

243

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2019

313



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden.

244

Periode:
2019

314



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Antall pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden.

245

Periode:
2019

315



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Antall pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden.

246

Periode:
2019

316



Rusbehandling

317



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Antall avsluttede henvisningsperioder registert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

248

318



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Antall avsluttede henvisningsperioder registert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

249

319



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

250

320



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

251

321



Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Antall dager.

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

252

322



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i TSB
Definisjon: Median ventetid fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til helsehjelpen har startet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

253

323



Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Antall dager.  

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

254

324



Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

255

325



Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

256

326



Andel pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel henvisninger i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i  samme 
rapporteringsperiode.

257

327



Andel pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon:. Andel henvisninger i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme 
rapporteringsperiode.

258

328



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Antall epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

259

329



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

260

330



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Antall epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving, 

Periode:
3. Tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

261

331



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving, 

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

262

332



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Antall epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

263

333



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

264

334



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Antall epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

265

335



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving, 

Periode:
3. Tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

266

336



Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Antall avbrutte opphold i døgnbehandling for pasienter over 18 år i perioden

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

267

337



Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel avbrutte opphold for pasienter over 18 og under 30 år i behandling innenfor et planlagt opphold på døgninstitusjon i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB).

268

338



Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Antall avbrutte opphold i døgnbehandling for pasienter over 18 år i perioden

Periode:
3.  tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

269

339



Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel avbrutte opphold i døgnbehandling for pasienter over 18 år i perioden

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

270

340



Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel avbrutte opphold i døgnbehandling for pasienter over 18 år i perioden

Periode:
3. Tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

271

341



Fristbrudd for pasienter som har påbegynt tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt helsehjelp i TSB etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som 
har påbegynt behandling i TSB i rapporteringsperioden.

272

342



Fristbrudd for pasienter som har påbegynt tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. 

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt helsehjelp i TSB etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp som 
har påbegynt behandling i TSB i rapporteringsperioden.

273

343



Andel pasienter med fristbrudd på venteliste for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel pasienter i TSB med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp 1 TSB som står på venteliste på et gitt tidspunkt..

274

344



Andel pasienter med fristbrudd på venteliste for tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Periode:
3. tertial 2019

Kilde: 
Norsk Pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel pasienter i TSB med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp 1 TSB som står på venteliste på et gitt tidspunkt..

275

345



Oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorer per 07.05.2020 – side 1
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Navn (ihht definisjon)

AMK Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende

AMK Svartid på medisinsk nødnummer 113

AMK Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted 

AMK Vellykket gjenopplivning etter hjertestans

Behandling av sykdom og overlevelse 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerneslag

Behandling av sykdom og overlevelse 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hjerteinfarkt

Behandling av sykdom og overlevelse 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse ved hoftebrudd

Behandling av sykdom og overlevelse 30-dagers overlevelse sykehusinnleggelse uansett årsak

Behandling av sykdom og overlevelse Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse

Behandling av sykdom og overlevelse Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 timer og 48 timer

Behandling av sykdom og overlevelse Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskriving fra innleggelse for brudd

Behandling av sykdom og overlevelse Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskriving fra innleggelse for hjertesvikt

Behandling av sykdom og overlevelse Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskriving fra innleggelse for lungebetennelse

Behandling av sykdom og overlevelse Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for astma/kols

Behandling av sykdom og overlevelse Reinnleggelse av eldre pasienter 30 dager etter utskrivning fra innleggelse for hjerneslag

Diabetes Barnediabetes: Alvorlige akutte komplikasjoner

Diabetes Barnediabetes: Blodsukkerregulering

Diabetes Barnediabetes: Blodtrykk og LDL-kolesterol

Diabetes Barnediabetes: Nyrefunksjon

Diabetes Blodsukkerregulering ved type 1 diabetes hos voksne

Diabetes Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

Diabetes Underekstremitetsamputasjoner blant pasienter med diabetes
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Graviditet og fødsel Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen 

Graviditet og fødsel Dødelighet i nyfødtperioden

Graviditet og fødsel Dødfødte barn

Graviditet og fødsel Forekomst av fødselsrifter 

Graviditet og fødsel Fødsler uten større inngrep og komplikasjoner

Graviditet og fødsel Igangsetting av fødsel

Graviditet og fødsel Keisersnitt

Graviditet og fødsel Ristimulering under fødsel

Graviditet og fødsel Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt eller kirurgisk

Graviditet og fødsel Tilstand nyfødte barn

Hjerte- karsykdommer Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag.

Hjerte- karsykdommer Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer

Hjerte- karsykdommer Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp

Hjerte- karsykdommer Blodtrykksbehandling etter hjerneslag

Hjerte- karsykdommer Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt

Hjerte- karsykdommer

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer  etter operasjon for trange 

blodårer til beina (åreforkalkning)

Hjerte- karsykdommer

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av 

halspulsåren (carotisstenose)

Hjerte- karsykdommer

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på 

hovedpulsåren (aortaaneurisme)

Hjerte- karsykdommer Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt.

Hjerte- karsykdommer

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk 

carotisstenose)

Hjerte- karsykdommer Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter

Hjerte- karsykdommer Andel pasienter med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling

Hjerte- karsykdommer Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag.

Infeksjon Dype og organ/hulrominfeksjoner etter aortakoronar bypass

Infeksjon Dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Infeksjon Dype og organ/hulrominfeksjoner etter innsetting av totaltprotese (hofte)

Infeksjon Dype og organ/hulrominfeksjoner etter utført keisersnitt

Infeksjon Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Infeksjon Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i norske sykehjem

Infeksjon Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 

Infeksjon Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter fjerning av galleblære (kolecystektomi)

Infeksjon Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter inngrep i tykktarmen (koloninngrep)

Infeksjon Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsettelse av totalprotese i hofte

Infeksjon Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Infeksjon Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter keisersnitt

Infeksjon Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter utført aortakoronar bypass

Infeksjon Postoperative infeksjoner etter gjennomført aortakoronar bypass kirurgi

Infeksjon Postoperative infeksjoner etter innsetting av hemiprotese (hofte)

Infeksjon Postoperative infeksjoner etter innsetting av totalprotese (hofte)

Infeksjon Postoperative infeksjoner etter kolecystectomy

Infeksjon Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt

Infeksjon Sykehjem som deltar i undersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-PIAH)347
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Kommunale helse- og omsorgstjenester Beboere på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder  

Kommunale helse- og omsorgstjenester Beboere på sykehjem vurdert av tannhelsepersonell siste 12 måneder  

Kommunale helse- og omsorgstjenester Bistand til å delta i arbeid og utdanning

Kommunale helse- og omsorgstjenester Bistand til å delta i kultur, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter

Kommunale helse- og omsorgstjenester Dagaktivitetstilbud hos personer med demens

Kommunale helse- og omsorgstjenester Dagaktivitetstilbud hos personer med utviklingshemming

Kommunale helse- og omsorgstjenester Enerom med eget bad og WC

Kommunale helse- og omsorgstjenester Fagutdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kommunale helse- og omsorgstjenester Hjelp til reise til og fra arbeid og utdanning

Kommunale helse- og omsorgstjenester Hjelp til reise til og fra organisasjonsarbeid, kultur eller fritidsaktiviteter

Kommunale helse- og omsorgstjenester Legemiddelgjennomgang hos beboere på sykehjem

Kommunale helse- og omsorgstjenester Legetimer per beboer i sykehjem 

Kommunale helse- og omsorgstjenester Mottakere av habilitering og rehabilitering i hjemmet med individuell plan

Kommunale helse- og omsorgstjenester Mottakere av habilitering og rehabilitering på institusjon med individuell plan

Kommunale helse- og omsorgstjenester Oppfølging av ernæring hos beboere på sykehjem

Kommunale helse- og omsorgstjenester Oppfølging av ernæring hos hjemmeboende

Kommunale helse- og omsorgstjenester Reinnleggelse etter 30 dager per kommune

Kommunale helse- og omsorgstjenester Sykefravær i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Kommunale helse- og omsorgstjenester Ventetid på dagaktivitetstilbud

Kommunale helse- og omsorgstjenester Ventetid på hjemmetjenester

Kommunale helse- og omsorgstjenester Ventetid på støttekontakt

Kommunale helse- og omsorgstjenester Ventetid på sykehjemsplass

Kreft - behandling og overlevelse 5 års overlevelse etter brystkreft

Kreft - behandling og overlevelse 5 års overlevelse etter endetarmskreft

Kreft - behandling og overlevelse 5 års overlevelse etter lungekreft

Kreft - behandling og overlevelse 5 års overlevelse etter tykktarmskreft

Kreft - behandling og overlevelse 5 års relativ overlevelse etter høy-risiko prostatakreft

Kreft - behandling og overlevelse Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft 

Kreft - behandling og overlevelse Kurativ behandling av lungekreft

Kreft - pakkeforløp Gjennomføring av diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid

Kreft - pakkeforløp

Gjennomføring av pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innen maksimal 

anbefalt forløpstid

Kreft - pakkeforløp

Gjennomføring av pakkeforløp for nevroendokrine svulster innen maksimal anbefalt 

forløpstid

Kreft - pakkeforløp Gjennomføring av pakkeforløp for sarkom innen maksimal anbefalt forløpstid

Kreft - pakkeforløp Nye kreftpasienter i pakkeforløp for alle 24 kreftformer 

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer 

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for blærekreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for brystkreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for eggstokkreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for føflekkreft
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Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for galleveiskreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for hjernekreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for hode- halskreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for kreft hos barn

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for livmorhalskreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for livmorkreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for lungekreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for lymfom

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for myelomatose

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for nyrekreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for peniskreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for primær leverkreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for prostatakreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for skjoldbruskkjertelkreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for testikkelkreft

Kreft - pakkeforløp Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Legemidler Antibiotikabehandling hos barn mellom 0-9 år

Legemidler Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos befolkning mellom 10-79 år

Legemidler Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjoner hos kvinner mellom 20 og 79 år

Legemidler Antibiotikabruk i sykehjem

Legemidler Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus

Legemidler Forekomst av antibiotikabehandling
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Psykisk helse barn og unge Barne- og ungdomsgarantien, andel startet helsehjelp innen 65 dager

Psykisk helse barn og unge Barne- og ungdomsgarantien, andel vurdert innen 10 dager

Psykisk helse barn og unge Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helse for barn og unge

Psykisk helse barn og unge Foresattes erfaringer med poliklinikker i psykisk helsevern barn og unge

Psykisk helse barn og unge Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i PHBU

Psykisk helse barn og unge Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHBU

Psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU

Psykisk helse og rus Pasienterfaringer fra døgnopphold i psykisk helsevern 

Psykisk helse voksne Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i psykisk helsevern for voksne 

Psykisk helse voksne Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helse voksne

Psykisk helse voksne Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helse voksne

Psykisk helse voksne Fastlegers erfaring med distriktpsykiatriske sentre (DPS)

Psykisk helse voksne Fristbrudd for pasienter som har påbegynt behandling i PHV

Psykisk helse voksne Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i PHV

Psykisk helse voksne Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV

Psykisk helse voksne Individuell plan med diagnose schizofreni i psykisk helsevern for vokske (PHV)

Psykisk helse voksne Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helse voksne

Kompletthet i dokumentasjon og rapportering av henvisningsformalitet i psykisk helsevern for 

voksne

Psykisk helse voksne Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Psykisk helse voksne Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne

Rusbehandling Avbrudd i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Rusbehandling Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i  tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rusbehandling Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rusbehandling Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rusbehandling Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i TSB

Rusbehandling Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i TSB

Rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i TSB

Rusbehandling Pasienterfaringer med tverrfaglig spesialisert rusbehandling
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Sykehusopphold Pasienters erfaringer med sykehus

Sykehusopphold Re-innleggelser av eldre pasienter

Sykehusopphold Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingsted

Sykehusopphold Strykninger av planlagte operasjoner

Sykehusopphold Korridorpasienter

Sykehusopphold Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste

Sykehusopphold Individuell plan for barnehabilitering

Sykehusopphold Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse

Sykehusopphold Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse

Sykehusopphold Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse

Sykehusopphold Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helse

Tannhelse
Antall tannpleierårsverk per 10 000 innbygger

Tannhelse
Antall tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbygger

Tannhelse
Antall tannlegeårsverk per 10 000 innbygger

Tannhelse Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-åringer 

Tannhelse Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 12-åringer

Tannhelse Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 18-åringer
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1 Presentasjon av tilsynet  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Begreper som benyttes i veilederen 

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

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

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

4 Evaluering av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A, Oxford Research AS, desember 2013. 
5 NESTOR er et registrerings- og styringssystem av tilsyn og rettighetssaker for fylkesmennene og Statens helsetilsyn. 

357



 
Statens helsetilsyn – Internserien 1/2020 

 

 
 Side 7 av 30 sider 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behandlingsalternativene  
• pasientens evne til å uttrykke et valg  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Disse vilkårene skal sikre avveiningen mellom formålene med kapittel 4 A, som på den ene siden er 
å begrense bruk av tvang og på det andre siden å sikre nødvendig helsehjelp til pasientene. De 
særskilte saksbehandlingskravene i pbrl. § 4A-5 skal sikre at vurderingene gjøres på en forsvarlig 
måte.  
Det er ofte flere helsepersonell som arbeider sammen for å gi pasienten et faglig forsvarlig og 
helhetlig tilbud. Det er likevel den som er ansvarlig for helsehjelpen som skal gjøre de helsefaglige 
vurderingene av om vilkårene for bruk av tvang er oppfylt og eventuelt fatte vedtak om tvungen 
helsehjelp. Hvem som har dette ansvaret må være tydelig angitt. Uten slik ansvarsplassering kan det 
være en risiko for at pasienten ikke får vurdert om helsehjelpen skal gis med tvang, eller at 
vurderingene blir unødig forsinket.   
 
Informasjonen vurderingene skal bygge på, krever god kjennskap til pasienten. For at ansvarlig for 
helsehjelpen skal ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, krever det derfor ofte et samarbeid med 
helsepersonell som yter helsehjelpen. Det kan også være nødvendig å innhente informasjon fra 
pårørende eller personell som kjenner pasienten godt. Dette kan for eksempel være personell som 
nylig har ytt tjenester til pasienten, for eksempel i omsorgsbolig. Opplysninger fra helsepersonell og 

372



 
Statens helsetilsyn – Internserien 1/2020 

 

 
 Side 22 av 30 sider 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
Dersom evalueringen av tvungen helsehjelp ikke blir satt i system, kan det bli tilfeldig og 
personavhengig hvordan pasienten følges opp. For pasienten kan det få den konsekvens at det ikke 
fanges opp at vilkårene for å bruke tvang ikke lenger er oppfylt, og at helsehjelpen ikke blir 
koordinert og helhetlig. Det kan også bidra til at ansvarlig for helsehjelpen ikke får et tilstrekkelig 
grunnlag for å evaluere helsehjelpen eller tvangsbruken.  
 
Det skal være tydelig for helsepersonellet hvilke observasjoner de skal gjøre i 
gjennomføringsperioden og at de skal dokumentere observasjonene i pasientens journal. 
Dokumentasjonen vil sammen med annen informasjonsutveksling mellom involvert helsepersonell 
bidra til at eventuelle endringer hos pasienten blir gjort kjent. Dette må omfatte opplysninger om 
helsepersonell har unngått å bruke tvang gjennom tillitskapende tiltak.  
 
                                                 
13 Helsedirektoratet, rundskriv IS-2015-8, Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer, kommentarer til § 4A-4 
fjerde ledd. 

375



 
Statens helsetilsyn – Internserien 1/2020 

 

 
 Side 25 av 30 sider 

 

I pasientjournalene kan dokumentasjon om evaluering av tvungen helsehjelp fremkomme f.eks. i 
løpende journal, under eget punkt i tiltaksplan/behandlingsplan eller på egen fane for helsehjelp 
med tvang. Ved gjennomgang av journaler skal fylkesmannen se om det blir gjort løpende og/eller 
periodevise vurderinger av om behovet for tvungen helsehjelp fortsatt er til stede. Det kan det være 
hensiktsmessig å bruke evalueringspunktene ovenfor for å vurdere om dokumentasjonen tilsier at 
kommunen evaluerer tvungen helsehjelp i henhold til forventningene. Dersom opplysningene i 
journalen tilsier at tiltaket for eksempel har negative konsekvenser for pasienter, skal det fremgå av 
journalen hvordan dette er fulgt opp. 
 
 
Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at 
tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 
 
Kommunen har vurdert om det er risiko for at vedtatt tvungen helsehjelp ikke blir evaluert i 
gjennomføringsperioden. Dersom det er avdekket risiko, har kommunen valgt tiltak med bakgrunn i 
risikovurderingen. 
 
Kommunens kompetansetiltak omfatter opplærings- og veiledningstiltak slik at de som er 
ansvarlige for helsehjelpen og helsepersonell som yter helsehjelp har kunnskap om at vedtatt 
tvungen helsehjelp skal fortløpende evalueres. Opplæringen omfatter kunnskap om at 
helsepersonell i gjennomføringsperioden skal forsøke å unngå å bruke tvang.  
 
Kommunen har tydeliggjort hvordan ansvar og oppgaver er fordelt mellom involvert helsepersonell 
i gjennomføringsperioden. Kommunen har rutiner for hvordan tvungen helsehjelp skal evalueres, og 
disse er kjent for involvert personell. Slike rutiner bør også omfatte jevnlige kontrollpunkter, slik at 
helsepersonellet kan vurdere og oppsummere observasjonene, og at tvungen helsehjelp blir endret 
eller avsluttet dersom pasientens situasjon tilsier det. 
 
Kommunen har rutiner for samarbeid og informasjonsutveksling mellom involvert helsepersonell 
slik at de som trenger det raskt får nødvendig informasjon om eventuelle endringer av betydning for 
gjennomføring av helsehjelpen.  
 
Kommunen har rutiner for hvordan observasjoner som ledd i evalueringen av tvungen helsehjelp 
skal dokumenteres i pasientens journal.  
  
Kommunen følger med på at iverksatte tiltak har tilstrekkelig effekt og at de følges i praksis.  
 
Der kommunen har avdekket mangler, er det iverksatt korrigerende tiltak. 

 
 
 

4 Tilsynsaktivitetene  
 

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

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

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

Vi anbefaler at fylkesmannen som del av forberedelsene til tilsynet i den enkelte kommune tar 
kontakt med en eller flere fastleger for å få informasjon om deres erfaringer fra samarbeidet med 
helse- og omsorgstjenesten om tvungen helsehjelp. Slik informasjon kan benyttes som utgangspunkt 
for å stille konkrete spørsmål til kommunen. 
Invitasjonen til og informasjon om samtalen skal være skriftlig og komme fra fylkesmannen. Dette 
kan gjøres på ulike måter, som for eksempel oppslag i fellesareal på sykehjem og bofellesskap, eller 
som brev til den enkelte pasient. For hjemmeboende pasienter bør fylkesmannen vurdere hvordan 
den skriftlige invitasjonen skal følges opp, både for å avtale tid og sted og eventuell minne om 
samtalen. Det bør fremkomme i invitasjonsbrevet at fylkesmannen vil ta kontakt pr. telefon.  
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4.3 Egenvurdering  
Fylkesmannen skal for minst én systemrevisjon velge ut minimum 3 kommuner som samtidig skal 
gjøre en egenvurdering av sin praksis. Fylkesmannen skal varsle kommunene som skal gjøre 
egenvurdering. Vedlagt til veilederen er forslag til brev. I varselet skal kommunen få informasjon 
om at de blir invitert til å delta i samling før og etter at tilsynet er gjennomført, og at en kommune 
hvor fylkesmannen skal gjøre systemrevisjon også er invitert til å delta. Det kan være en fordel om 
disse kommunene er nærliggende kommuner, særlig på grunn av reiseavstand og muligheten for at 
kommunene kan fortsette samarbeid også etter dette tilsynet. 
 
Hva egenvurderingen omfatter 
Egenvurderingen er en tilsynsaktivitet som kommunene skal gjennomføre, og den er ikke frivillig, 
slik deltakelse i samlingene er. Egenvurderingen består av gjennomgang av journaler og en 
sjekkliste for praksis, deretter skal kommunen vurdere funnene opp mot kravene i tilsynsveilederen. 
Kommunen skal gå gjennom 15 journaler for pasienter som ikke har vedtak om tvungen helsehjelp 
(om enheten/virksomheten har færre enn 15 pasienter skal journalene for alle pasientene 
gjennomgås), og journaler for de pasientene som har eller har hatt vedtak om tvungen helsehjelp 
siste året.  
 
Dersom kommunen vurderer at praksis eller tilrettelegging av praksis ikke er i henhold til krav i lov 
og forskrift (lovbrudd), skal kommunen utarbeide en plan for hvordan den skal rette opp disse. 
Kommunene som deltar i samlinger før/etter tilsynet tar med seg sin vurdering og eventuell plan for 
hvordan de skal rette opp lovbruddet til samlingen etter tilsynet. Når samlingen er gjennomført 
sender de inn både egenvurderingen og planen til fylkesmannen innen en gitt dato. De kommunene 
som ikke deltar på samlinger sender sin egenvurdering og eventuelle plan for retting av lovbrudd til 
fylkesmannen innen frist satt av fylkesmannen.  
 
Det er utarbeidet veiledningsmateriell for hvordan kommunen skal gjennomføre egenvurderingen, 
med skjema som skal brukes ved journalgjennomgang og gjennomgang av egen styring, ledelse og 
praksis på området tvungen helsehjelp, se vedlegg. 
 

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

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

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

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

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

Antall kommuner 
som skal gjøre 
egenvurderinger  

Samlinger før og 
etter kombinerte 
systemrevisjoner og 
egenvurderinger14 
 

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

 
 

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

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

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

6 Rapporter 

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

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

Vedlegg 
Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020  
Varsel om tilsyn – kommunens vurdering av egen praksis påområdet tvungen somatisk helsehjelp – 
tilsynsstyrt egenvurdering 
Veiledning for å gjennomføre vurdering av egen praksis i kommunen på området tvungen somatisk 
helsehjelp 
Skjema for registrering av funn i journaler for pasienter uten vedtak om tvungen helsehjelp det siste 
halve året 
Skjema for registrering av funn i journaler til pasienter som har/har hatt vedtak om tvungen 
somatisk helsehjelp siste året 
Skjema for vurdering av styring, ledelse og egen praksis på området tvungen somatisk helsehjelp 
Kommunens samlede vurdering av egen styring, ledelse og praksis på området tvungen somatisk 
helsehjelp  
Utkast til tekst til tilsynsrapporten kapittel 1 
Utkast til tekst til tilsynsrapporten kapittel 2 
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Grått felt: Dersom Fylkesmannen har planlagt flere egenvurderinger enn minimumskravet for 
LOT, må teksten endres i tråd med fylkesmannens plan. Fylkesmannen i Oslo og Viken må 
endre teksten til «I tilknytning til to av systemrevisjonene skal minimum…» 

 

Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 

 

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

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

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

Hva tilsynet omfatter: 

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

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

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

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

Bakgrunn for tilsynet 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tvungen somatisk helsehjelp 
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Skjema for registrering av funn i journaler for pasienter uten vedtak om tvungen somatisk helsehjelp det siste halve året      
(skal ikke sendes fylkesmannen)         
                

                                                   Pasient 
Fra journal 

 
Pasient nr. 1 

 
Pasient nr. 2 

 
Pasient nr. 3 

 
Pasient nr. 4 

 
Pasient nr. 5 

 
1.0 

 
Legemidler 

     

1.1 Har pasienten vist motstand mot å ta legemidler?       
1.1.1 Hvis ja på spørsmål 1.1 – Ble motstanden fulgt opp 

med tillitskapende tiltak for om mulig oppnå 
frivillighet fra pasienten? 

     

1.1.2 Hvis ja på spørsmål 1.1.1 – Førte tiltak til at pasienten 
tok legemidler frivillig? 

     

1.1.3 Hvis nei på spørsmål 1.1.2 – Ble helsehjelpen 
avsluttet? 

     

1.2 Hvis ja på spørsmål 1.1 – Ble legemidlene gitt til 
pasienten tross motstand? 

     

1.2.1 Hvis ja på spørsmål 1.2 – Hvordan vurderer dere 
situasjonen - ble det brukt tvang?  

     

1.3 Får pasienten legemidler knust/blandet i mat/drikke?      
1.3.1 Hvis ja på spørsmål 1.3 – Blir dette gjort for at 

pasienten ikke skal skjønne at han/hun får legemidler? 
Vurderer dere dette som bruk av tvang? 

     

 
2.0 

 
Personlig hygiene 

     

2.1 Har pasienten vist motstand mot hjelp til personlig 
hygiene (ved stell, dusj, tannpuss, av- og påkledning 
el.)? 
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2.1.1 Hvis ja på spørsmål 2.1 – Ble motstanden fulgt opp 
med tillitskapende tiltak for om mulig oppnå 
frivillighet fra pasienten? 

     

2.1.2 Hvis ja på spørsmål 2.1.1 – Førte tiltak til at pasienten 
mottok hjelp til personlig hygiene frivillig? 

     

2.1.3 Hvis nei på spørsmål 2.1.2 – Ble helsehjelpen 
avsluttet? 

     

2.2 Hvis ja på spørsmål 2.1 – Ble personlig hygiene 
gjennomført tross motstand? 

     

2.2.1 Hvis ja på spørsmål 2.2 – Hvordan vurderer dere 
situasjonen – ble det brukt tvang? 

     

 
3.0 

 
Bevegelseshindring 

     

3.1 Ble/blir det benyttet bevegelseshindrende tiltak overfor 
pasienten (belte, bord/brett foran stol, låste bremser på 
rullestol, sengehest, låste dører el.)? 

     

3.1.1 Hvis ja på spørsmål 3.1 – Har pasienten vist motstand 
mot bevegelseshindrende tiltaket? 

     

3.1.2 Hvis ja på spørsmål 3.1.1 – Ble motstanden fulgt opp 
med tillitskapende tiltak for å unngå motstand? 

     

3.1.3 Hvis ja på spørsmål 3.1.2 – Førte tiltak til at pasienten 
ikke motsetter seg bevegelseshindrende tiltak? 

     

3.1.4 Hvis nei på spørsmål 3.1.3 – Ble bevegelseshindrende 
tiltaket avsluttet? 

     

3.2 Hvis ja på spørsmål 3.1.1 – Ble/blir 
bevegelseshindrende tiltak benyttet til tross for at 
pasienten viste motstand? 

     

3.4 Hvis ja på spørsmål 3.2 – Hvordan vurderer dere 
situasjonen – ble/blir det brukt tvang? 
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4.0 

 
Annen helsehjelp 

     

4.1 Har pasienten uttrykt motstand mot annen form for 
helsehjelp? 

     

4.1.1 Hvis ja på spørsmål 4.1 – Ble motstanden fulgt opp 
med tillitskapende tiltak for om mulig oppnå 
frivillighet fra pasienten? 

     

4.1.2 Hvis ja på spørsmål 4.1.1 – Førte tiltak til at pasienten 
mottar helsehjelpen frivillig? 

     

4.1.3 Hvis nei på spørsmål 4.1.2 – Ble helsehjelpen 
avsluttet? 

     

4.2 Hvis ja på spørsmål 4.1 – Ble helsehjelpen 
gjennomført tross motstanden? 

     

4.3 Hvis ja på spørsmål 4.2 – Hvordan vurderer dere 
situasjonen - ble det brukt tvang? 

     

5.0 Samtykkekompetanse 
 

     

5.1 Har motstand mot helsehjelp ovenfor medført 
vurderinger av om pasienten mangler 
samtykkekompetanse? 

     

5.1.1 Hvis nei på spørsmål 5.1 – Har pasientens 
samtykkekompetanse blitt vurdert på et tidligere 
tidspunkt? 
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Skjema for registrering av funn i journaler til pasienter som har/har hatt vedtak om tvungen somatisk helsehjelp siste året 
(skal ikke sendes fylkesmannen) 
 

                                                              Pasient 
 
Fra journal 

 
Pasient nr. 1 

 
Pasient nr. 2 

 
Pasient nr. 3 

 
Pasient nr. 4 

 
Pasient nr. 5 

       

 
1.0 

 
Tillitskapende tiltak 

     

1.1 Ble det forsøkt tillitskapende tiltak før vedtak om 
tvang ble fattet? 

     

1.2 Ble tillitskapende tiltak fulgt opp på en 
planmessig/systematisk måte (beslutte tiltak, 
gjennomføre tiltak, rapportere virkning av tiltak, 
vurdere om tiltak har ønsket virkning og ev. endre 
tiltak)?  

     

 
2.0 

 
Samtykkekompetanse 

     

2.1 Ble pasientens samtykkekompetanse vurdert?      

2.1.1 Hvis nei på spørsmål 2.1 – Var 
samtykkekompetanse vurdert tidligere? 

     

2.2 Var vurdering av samtykkekompetanse knyttet til 
den konkrete helsehjelpen som eventuelt skulle ytes 
med tvang?  
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3.0 

 
Helsefaglig vurdering  

     

3.1 Ble det foretatt en helsefaglig vurdering av om 
helsehjelpen skulle gjennomføres med tvang?  

     

3.2 Ble helsefaglig vurdering foretatt av den ansvarlige 
for den aktuelle helsehjelpen?  

     

 
4.0 

 
Vedtak om og evaluering av tvungen helsehjelp  

     

4.1 Ble vedtaket om tvungen somatisk helsehjelp fattet 
av den ansvarlige for den aktuelle helsehjelpen? 

     

4.2 Ble kopi av vedtaket sendt 
a) overordnet faglig ansvarlig på området tvungen 

somatisk helsehjelp i kommunen  
b)  fylkesmannen 

     

4.3 Blir/ble behovet for fortsatt bruk av tvungen 
somatisk helsehjelp vurdert og evaluert fortløpende i 
gjennomføringsperioden?  

     

 
5.0 

 
Dokumentasjon 

     

 Ble nødvendige og relevante opplysninger 
dokumentert i pasientjournalen om: 
- tillitskapende tiltak  
- vurdering av samtykkekompetanse 
- helsefaglig vurdering av om helsehjelpen skal gis  
  med tvang 
- vedtak om at helsehjelpen skal gjennomføres med   
  tvang 
- evaluering av gjeldende vedtak om tvang 
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 Ble det dokumentert på en måte/steder i journalen 
slik at opplysningene var lett tilgjengelig for 
involvert helsepersonell?  

     

 
 

394



1 
 

 
 
 

Skjema for vurdering av styring, ledelse og egen praksis på området tvungen 
somatisk helsehjelp  
(skal sendes fylkesmannen) 
 
 
 
 
 
Kommune: 

 

 
Tjenestested: 

 

 
Utfylt av:  

 

 
Dato for utfylling: 

 

 
Leder for tjenestested: 

 

Overordnet leder for tjenestestedet 
(kommunalsjef, helse- og 
omsorgssjef el.): 
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1. Kommunen ivaretar sin plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring (pkt. 3.1 i veilederen for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
1.1 Risikovurdering   
1.1.1 Kommunen har vurdert hvor det er fare for svikt i 

arbeidet med å etterleve regelverket for tvungen 
somatisk helsehjelp. 

  

1.1.2 Kommunen har satt i gang styringstiltak for å redusere 
faren for svikt på området tvungen somatisk helsehjelp 
som bygger på disse vurderingene. 

  

1.2 Ansvar, oppgaver og myndighet   
1.2.1 Kommunen har, både for overordnede styringslinjer og 

på det enkelte tjenestested, tydelig fordelt ansvar, 
oppgaver og myndighet på området tvungen somatisk 
helsehjelp.  

  

1.3 Kompetanse   
1.3.1 Kommunen har oversikt over hvilken kompetanse de 

har behov for på området tvungen somatisk helsehjelp. 
  

1.3.2 Kommunen har oversikt over ansattes kompetanse, og 
følger med på gjennomførte opplæringstiltak og hvem 
som har deltatt. 

  

1.3.3 Kommunen har systematiske tiltak som sikrer at alle 
som yter helsehjelp til pasienter hvor tvungen somatisk 
helsehjelp kan være aktuelt, har kompetanse på 
området. 

  

1.3.4 Kommunen sikrer at opplæring om tvungen somatisk 
helsehjelp er tilpasset den ansattes utdanning, 
erfaringsbakgrunn, rolle, ansvarsområde. 

  

1.3.5 Kommunen sikrer at opplæring på området tvungen 
somatisk helsehjelp er en del av den obligatoriske 
opplæringen helsepersonellet får ved ansettelse. 
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1.3.6 Kommunen sørger for at opplæring på området 
tvungen somatisk helsehjelp blir gitt til ansatte/vikarer 
uten fagutdanning og til alle vikarer som blir benyttet. 

  

1.3.7 Kommunen sørger for at kunnskap om tvungen 
somatisk helsehjelp blir holdt ved like og er oppdatert 
til enhver tid. 
 

  

1.4 Forsvarlig og omforent praksis    
1.4.1 Kommunen har faglige rutiner for hvordan ulike 

arbeidsoppgaver skal utføres, for hvordan samarbeid, 
informasjonsutveksling skal sikres og hvordan 
dokumentasjon skal foregå på området tvungen 
somatisk helsehjelp. 

  

1.4.2 Kommunen har vurdert om rutiner må nedtegnes 
skriftlig, eller om muntlig innarbeidet og omforent 
praksis er tilstrekkelig. 

  

1.4.3 Kommunen har gjort rutiner kjent for alt 
helsepersonell som gir tjenester til pasienter hvor 
tvungen somatisk helsehjelp kan bli aktuelt. 

  

1.5 Samarbeid   
1.5.1 Kommunen har lagt til rette for hvordan samarbeidet 

mellom helsepersonell som yter helsehjelp til 
pasienten og den som er ansvarlige for helsehjelpen 
skal ivaretas når tvungen somatisk helsehjelp er 
aktuelt. Dette inkluderer samarbeid med fastlegen for 
hjemmeboende pasienter. 

  

1.5.2 Kommunen sørger for at samarbeidsrutinene sikrer at 
ansvarlig for helsehjelpen har tilgang til tilstrekkelig 
opplysninger om pasienten for å gjøre nødvendige 
vurderinger og ta avgjørelser når tvungen somatisk 
helsehjelp er aktuelt. 
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1.6 Dokumentasjon   
1.6.1 Kommune har lagt til rette for en omforent føring av 

opplysninger om tvungen helsehjelp i 
pasientjournalene ved at det er rutiner for hvor 
opplysninger skal føres, slik at opplysningene lett kan 
finnes.  

  

1.7 Kommunen følger med på iverksatte tiltak    
1.7.1 Kommunen følger med på om iverksatte tiltak på 

området tvungen somatisk helsehjelp blir fulgt i 
praksis og om de fungerer etter sin hensikt. 

  

1.7.2 Kommunen sikrer at tiltak som ikke fungerer etter sin 
hensikt blir korrigert. 

  

1.7.3 Kommunen sikrer at overordnet faglig ansvarlig på 
området tvungen somatisk helsehjelp i kommunen får 
kopi av alle vedtak om tvungen somatisk helsehjelp.  

  

1.7.4 Kommunen benytter informasjon om bruken av 
tvungen somatisk helsehjelp i kommunen fra 
overordnet faglig ansvarlig for å kontrollere egen 
praksis.  

  

 
 
2. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp (pkt. 3.2 i veilederen for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
2.1 Alt helsepersonell har fått opplæring i at all helsehjelp 

i utgangspunktet er frivillig, men at somatisk 
helsehjelp på spesielle vilkår kan ytes med tvang. 

  

2.2 Alt helsepersonell har fått opplæring i hvorfor det er 
viktig å fange opp motstand mot helsehjelp og at 
pasienter kan uttrykke motstand mot helsehjelp på 
ulike måter.  
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2.3 Det følges fortløpende med på om pasienter yter 
motstand mot helsehjelp, og ansatte vet når og til hvem 
observasjoner om motstand skal videreformidles. 

  

2.4 Det er klart når ansvarlig for helsehjelpen skal bli 
informert pasient som yter motstand mot helsehjelp og 
det er klart hvem som har ansvar for å gi denne 
informasjonen.  

  

2.5 Faglig vurdering og avklaring av om pasienten 
motsetter seg helsehjelp blir gjort på bakgrunn av 
tilstrekkelig informasjon og god kjennskap til 
pasienten. 

   

2.6 Når det er nødvendig for å få avklart om pasienten 
motsetter seg helsehjelpen, blir det innhentet 
informasjon fra pårørende og/eller annet helsepersonell 
som kjenner pasienten. 

  

2.7 Motstand mot helsehjelp blir nedtegnet i pasientens 
journal. 

  

 
 
3. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak (pkt. 3.3 i veilederen for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
3.1 Alt helsepersonell har fått generell opplæring om ulike 

former for tillitskapende tiltak og betydningen av dette 
for å yte nødvendig helsehjelp og redusere bruk av 
tvang. 

  

3.2 Helsepersonell som har ansvar for å vurdere og 
beslutte utprøving av tillitskapende tiltak har 
kompetanse om ulike tiltak og når det er 
hensiktsmessig å benytte de forskjellige tiltakene for å 
oppnå at pasienten mottar helsehjelpen frivillig. 

  

3.3 Personell med mye kunnskap og erfaring med 
tillitskapende tiltak veileder andre med mindre 
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kunnskap/erfaring på området, herunder vikarer og 
ansatte uten fagutdanning.  

3.4 Det er klart for involvert helsepersonell hvem som har 
ansvar for å beslutte, følge opp og evaluere 
tillitskapende tiltak.  

  

3.5 Tillitskapende tiltak blir prøvd ut på en systematisk 
måte. Ved at helsepersonellet gjennomfører de 
tillitskapende tiltakene som er bestemt, resultatet blir 
rapportert og evaluert, og ev. justert. 

  

3.6 Involvert helsepersonell som skal yte den direkte 
helsehjelpen får informasjon om hvilke tillitskapende 
tiltak som skal prøves ut og at resultatet av tiltakene 
skal rapporteres. 

  

3.7 Ansvarlig for å beslutte, følge opp og evaluere 
tillitskapende tiltak (hvis dette er en annen enn den 
som er ansvarlig for helsehjelpen som pasienten 
motsetter seg) samarbeider med ansvarlig for 
helsehjelpen i perioden for utprøving av tillitskapende 
tiltak.  

  

3.8 Ansvarlig for helsehjelpen som pasienten motsetter seg 
blir involvert tidsnok for å kunne vurdere de 
helsemessige konsekvensene av å unnlate å gi 
helsehjelpen. 

  

3.9 Faglig vurdering og beslutning om hvilke 
tillitskapende tiltak som skal prøves ut, blir gjort på 
tilstrekkelig informasjonsgrunnlag og godt kjennskap 
til pasienten, og ved å kartlegge mulige årsaker til 
motstanden. Ved behov blir det innhentet informasjon 
fra pårørende og/eller annet helsepersonell som 
kjenner pasienten. 

  
 

3.10 Opplysninger om tillitskapende tiltak føres i pasientens 
journal. 
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4. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert (pkt. 3.4.1 i veilederen for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
4.1 Helsepersonell har fått opplæring i hvilke forhold hos 

pasientene som tilsier at samtykkekompetanse bør bli 
vurdert. 

  

4.2 Det er klart for involvert helsepersonell hvem som har 
ansvar for å vurdere om en pasient har 
samtykkekompetanse. 

  

4.3 Helsepersonell som har ansvar for å vurderer om 
pasienten har samtykkekompetanse har kunnskap om 
kravene som stilles til en slik vurdering, herunder å 
kjenne til faglige verktøy som finnes. 

  

4.4 Samtykkekompetanse kan bli avklart på kort varsel 
hvis det er nødvendig ut fra en faglig vurdering av 
konsekvenser for pasienten ved ikke å yte helsehjelpen 
og tvang må bli benyttet. 

  

4.5 Involvert helsepersonell samarbeider og utveksler 
nødvendig informasjon om pasienten med den som har 
ansvar for å vurdere samtykkekompetansen. 

  

4.6 Vurdering av samtykkekompetanse blir knyttet til den 
aktuelle helsehjelpen som pasienten motsetter seg. 

 ? 

4.7 Vurdering av og avgjørelse om samtykkekompetanse 
blir nedtegnet i pasientens journal.  
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5. Ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang (pkt. 3.4.2 i vVeilederen for 
tilsynet) 

Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
5.1 Ansvarlig for helsehjelpen som skal gjøre den faglige 

vurderingen av om den aktuelle helsehjelpen skal gis 
med tvang, har fått opplæring/har kunnskap om hva en 
slik vurdering skal inneholde (vilkårene for bruk av 
tvang) og om kravene til saksbehandling. 

  

5.2 Det er kjent for involvert helsepersonell hvem som har 
ansvar for å vurdere om vilkårene for tvungen 
helsehjelp er oppfylt og å fatte vedtak om tvang. 

  

5.3 Særskilt for hjemmetjenester: 
Involvert helsepersonell har kunnskap om at pasienter 
ikke kan holdes tilbake i eget hjem (eget «opprinnelig» 
hjem/omsorgsbolig/bofellesskap). 

  

5.4 Særskilt for hjemmetjenester: 
Det er kjent for involvert helsepersonell hvem som har 
ansvar for å vurdere tvungen innleggelse i sykehjem. 

  

5.5 Faglig vurdering og beslutning av om helsehjelpen 
skal ytes med tvang blir gjort på et tilstrekkelig 
beslutningsgrunnlag og godt kjennskap til pasienten. 
Ved behov blir det innhentet informasjon fra pårørende 
og/eller annet helsepersonell som kjenner pasienten. 

  
 

5.6 Ansvarlig for helsehjelpen rådfører seg med annet 
kvalifisert personell før vedtak treffes der helsehjelpen 
er et alvorlig inngrep for pasienten. 

  

5.7 Ansvarlig for helsehjelpen innhenter informasjon fra 
pårørende om hva pasienten ville ha ønsket der dette er 
mulig. 

  

5.8 Pasient og nærmeste pårørende blir underrettet om 
vedtaket om å yte helsehjelp med tvang og det gis 
informasjon om muligheten for å klage. 
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5.9 Særskilt for hjemmetjenester: 
Det er lagt til rette for samarbeid mellom kommunens 
helsetjeneste og pasientens fastlege. 

  

5.10 Vurdering av og avgjørelse om helsehjelpen skal ytes 
med tvang blir nedtegnet i pasientens journal. 

  

 
 
6. Kommunen sikrer at tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden (pkt. 3.5 i veilederen 

for tilsynet) 
Nr. Påstand Ja/Nei Hva bygger dere svaret på? Hva er gjort? Beskriv. 
6.1 Ansvarlig for helsehjelpen og annet involvert 

helsepersonell har fått opplæring/har kunnskap om at 
vedtatt tvungen helsehjelp fortløpende skal bli evaluert 
i gjennomføringsperioden, og at det i perioden skal 
forsøkes å yte helsehjelpen uten tvang. 

  

6.2 Det er kjent for involvert personell hvem som har 
ansvar for at slik evaluering blir gjennomført. 

  

6.3 Evaluering av vedtatt tvungen helsehjelp blir gjort på 
en systematisk måte, i samarbeid mellom ansvarlig for 
helsehjelpen og helsepersonell som yter den aktuelle 
helsehjelpen.  

  

6.4 Det blir gjort fortløpende observasjoner om endringer i 
pasientens situasjon som kan får betydning for 
helsehjelpen som ytes med tvang. Observasjoner blir 
videreformidlet raskt til den ansvarlige for 
helsehjelpen (hvis dette er en annen person enn den 
som har observert endringen). 

  

6.5 Tiltakene for å yte helsehjelp med tvang blir endret 
eller avsluttet dersom endringene i pasientens situasjon 
tilsier det.  
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6.6 Observasjoner, evaluering og eventuelle endringer i 
ytelse av helsehjelpen blir nedtegnet i pasientens 
journal. 

  

 
 

404



1 
 

 
Kommunens samlede vurdering av egen styring, ledelse og praksis på området tvungen somatisk helsehjelp (skal 
sendes fylkesmannen) 
 
Kommune: 
 
Dato for utfylling: 
 
Hvem har foretatt vurderingen:  E-postadresse og tlf.nr.: 
 
Dersom kommunen har avdekket at praksis ikke er i henhold til kravene, skal kommunen fylle inn tekst til handlingsplan for å rette opp, jf. punkt 
7 nedenfor.  
 
1. Kommunen ivaretar sin plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd, jf. helsetilsynsloven § 5 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
 
Pkt.nr. Tema Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene? 
 

1.1 Risikovurdering  
 

 

1.2 Ansvar, oppgaver og 
myndighet 

  

1.3 Kompetanse  
 

 

1.4 Forsvarlig og omforent 
praksis 

  

1.5 Samarbeid  
 

 

1.6 Dokumentasjon  
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1.7 Kommunen følger med 
på iverksatte tiltak 

  

 
2. Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-2, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

2.1 – 2.6  
 
 
 

 

 
 
3. Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-3 første ledd, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

3.1 – 3.10  
 
 
 

 

 
 
4. Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

4.1 – 4.7   
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5. Ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 4A-3 og 4A-5, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er innenfor 
gjeldende 
regelverket? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

5.1 – 5.10  
 
 
 

 

 
 
6. Kommunen sikrer at tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-4 fjerde ledd, jf, forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9 
Pkt.nr. Er kommunens 

praksis er i henhold 
til kravene? 

Hvis dere svarer nei: 
- Beskriv hvorfor dere vurderer at praksis ikke er i henhold til kravene 
 

6.1 – 6.6  
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7. Handlingsplan for å rette opp brudd på kravene 
 

 
Kommunen skal i planen beskrive følgende punkter:  

• Tiltak som settes i verk for å rette lovbruddet 
• Hvordan ledelsen vil følge med på og kontrollere at tiltakene er iverksatt 
• Hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene har virket som planlagt etter at de har fått virke en stund 
• Virksomhetens egne frister for å sikre fremdrift 
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Tekst med grå bakgrunn, må endelig fastsettes eller fjernes av fylkesmannen, da det avhenger av 
hvilket tjenesteområde fylkesmannen har undersøkt, og om systemrevisjonen har vært gjennomført i 
kombinasjon med samlinger.  

 

Utkast til tekst til tilsynsrapporten kapittel 1  
Det landsomfattende tilsynet med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2020 er rettet mot 
kommunens praktisering av tvungen somatisk helsehjelp. 

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sikrer at pasienter som mangler 
samtykkekompetanse får nødvendig helsehjelp og at helsehjelpen så langt det er mulig blir 
gitt uten bruk av tvang.  

Undersøkelsene har vært rettet mot kommunens sykehjemstjeneste/hjemmebaserte tjenester 
og har omhandlet følgende områder: 

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

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

 

Fylkesmannen har gjennomført tilsynet som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen 
har undersøkt hvordan kommunen styrer og leder helsetjenestens og helsepersonellets 
praktisering av tvungen somatisk helsehjelp og om de aktuelle lovkravene oppfylles.  

Kommunen har deltatt i samling i forkant og etterkant av systemrevisjonen sammen med 
kommuner som har gjennomført egenvurderinger av sin praktisering av tvungen somatisk 
helsehjelp. Systemrevisjonen har sammen med samlingene hatt som formål å styrke 
kommunens eget arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet på området tvungen somatisk 
helsehjelp.  

Pasientens meninger og erfaringer med kommunens helsetjeneste er viktig informasjon for 
tilsynsmyndigheten. Et utvalg pasienter har derfor blitt intervjuet ved dette tilsynet. Det er 
også gjennomført samtaler med et utvalg fastleger for å få informasjon om samarbeid og 
informasjonsutveksling innenfor undersøkelsesområdene.  
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Tekst med grå bakgrunn, må endelig fastsettes eller fjernes av fylkesmannen, da det avhenger av 
hvilket tjenesteområde fylkesmannen har undersøkt, og om systemrevisjonen har vært gjennomført i 
kombinasjon med samlinger.  

 

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

Kommunens plikt til systematisk ledelse og kvalitetsforbedring   
Kommunen har en generell plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med lov og forskrift, jf. hol. § 
3-1 tredje ledd. Disse styringskravene må ses i sammenheng med internkontrollplikten etter 
helsetilsynsloven § 5. De må videre ses i sammenheng med ansvaret for å tilby og yte 
forsvarlige helse- og omsorgtjenester og med plikten til å arbeide systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, jf. hol. §§ 4-1 og 4-2.  

Innholdet i styringskravene er nærmere regulert i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgstjenesten. Internkontroll omtales i forskriften som styringssystem. 
Styringssystemet er summen av de aktiviteter, systemer og prosesser som kommunen tar i 
bruk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere tjenestene, jf. forskriftens §§ 6-9. 
Styringssystemet skal være tilpasset kommunens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold, og ha det omfang som er nødvendig, jf. forskriftens § 5. Tilsvarende gjelder for 
hvorvidt kommunen skal dokumentere styringsaktivitetene.  

I dette tilsynet har vi hatt fokus på følgende styringskrav:  

Kommunen har oversikt over områder innenfor tvungen helsehjelp hvor det er risiko for svikt 
eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav, jf. § 6d  
Det inngår i plikten til å planlegge å ha oversikt over områder hvor det er risiko for svikt. 
Tvungen helsehjelp er et risikoområde som krever skjerpet bevissthet om risikostyring og 
risikohåndtering. For at kommunen skal ha grunnlag for å velge styringstiltak som reduserer 
risiko, må kommunen ha oversikt over hvor det er risiko og sårbarhet i egen virksomhet. 

Kommunen har klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet jf. §§ 6a og 7a 
Kommunen skal ha en klar organisering av helsetjenestene og organiseringen skal være kjent 
for de ansatte. Uklar organisering og fordeling av ansvar og oppgaver mellom ulike tjenester 
og mellom helsepersonell er en hyppig årsak til svikt i tjenestene. På området tvungen 
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helsehjelp er det ofte flere helsepersonell som yter helsehjelp til samme pasient, men med ulik 
kompetanse. Det er da helt vesentlig å ha en klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet 
for å redusere svikt. 

Kommunen sikrer at helsepersonell har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å utføre sine 
oppgaver, jf. §§ 6f og 7b 
For å kunne organisere helsetjenesten og fordele ansvar og oppgaver, trenger kommunen 
kunnskap om hvilken kompetanse helsetjenesten har behov for og hvilken kompetanse de 
ansatte har. Kommunen har et ansvar for at helsepersonell har nødvendighet kunnskap og 
kompetanse om tvungen somatisk helsehjelp for å kunne etterleve kravene i pbrl. kapittel 4 A 
og for å kunne utføre jobben sin på en faglig forsvarlig og god måte. Tiltak for å sikre 
kompetanse skal være tilpasset den enkeltes ansvar og oppgaver.  

Kommunen legger til rette for omforent praksis, samarbeid og informasjonsutveksling, jf. §§ 
6c og 6d 
Tvungen helsehjelp er et område hvor det er behov for samarbeid, rutiner og 
informasjonsutveksling for å sikre forsvarlig og omforent praksis. Samarbeid og 
informasjonsutveksling mellom helsepersonell som yter helsehjelp til pasienten, og samarbeid 
mellom disse og den som er ansvarlig for helsehjelpen, er videre en forutsetning for å sikre 
forutsigbarhet og kontinuitet i hjelpetilbudet til pasienten. Samarbeid og 
informasjonsutveksling er videre nødvendig for at helsepersonell har tilstrekkelig med 
informasjon til å gjøre forsvarlige helsefaglige vurderinger.  

Kommunen skal ha vurdert hvilke faglige og administrative rutiner, instrukser og avtaler som 
er nødvendige for å sikre omforent praksis, samarbeid og informasjonsveksling på området 
tvungen helsehjelp. I dette inngår at kommunen har rutiner for dokumentasjon i pasientenes 
journal, slik at opplysninger som er av betydning for helsehjelpen er tilgjengelig for de som 
har tjenstlig behov for det og at opplysningene enkelt kan finnes.  

Følge med på at iverksatte tiltak følges i praksis, har effekt og eventuelt korrigeres, jf. §§ 6g, 
7e og §§ 8 og 9   
Kommunen har ansvar for at iverksatte aktiviteter gjennomføres som planlagt og for å følge 
med på om de er hensiktsmessige og fungerer etter sin hensikt. Kommunens kontroll kan for 
eksempel skje gjennom intern rapportering, ved å ha oversikt over meldinger om svikt og 
mulige forbedringsområder fra ansatte, oversikt over klager fra pasienter og pårørende og ved 
å bruke resultat fra pasientundersøkelser og egne revisjoner.  

Kommunen skal ha utpekt hvem som skal være overordnet faglig ansvarlig for tvungen 
helsehjelp. Den/de som er utpekt til å ha denne funksjonen, skal motta kopi av vedtak om 
tvungen helsehjelp som er fattet i kommunen, og får gjennom vedtakene viktig informasjon 
om kommunes praktisering av tvungen helsehjelp. Det forventes at kommunen benytter denne 
informasjonen i sin kontroll av praksis.  

Dersom kommunen gjennom sin kontroll avdekker mangler skal kommunen iverksette 
nødvendige forbedringstiltak.   

411



Kravene som stilles til helse- og omsorgstjenesten  
I lovgivningen er det stilt en rekke krav til kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
Kommunen skal gjennom sin styring og ledelse sikre at disse kravene blir oppfylt. Nedenfor 
er en oversikt over de kravene som er undersøkt: 

Nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester 
Pasienter har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen, jf. pbrl. § 2-1a 
andre ledd, og § 2-1 e. Kommunen har en tilsvarende plikt til å gi slik hjelp etter hol. § 3-1, og 
aktuelt for dette tilsynet er helsehjelp i hjemmet og opphold på sykehjem, jf. hol. §§ 3-1 og 3-
2 nr. 6 bokstav c og § 3-2a.  

Helsehjelpen som ytes skal være forsvarlig, jf. hol. § 4-1. Kravet om forsvarlighet er en 
rettslig standard. Dette innebærer at innholdet i kravet bestemmes av hva som til enhver tid er 
anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenngyldige samfunnsetiske normer. 
Forsvarlighetskravet setter ikke bare krav til den faglige kvaliteten, men også til at tjenestene 
ytes i tide og har et tilstrekkelig omfang.  

Det følger av hol. § 4-1 at kravet om forsvarlighet også omfatter at tjenestetilbudet skal være 
verdig, helhetlig og koordinert. Dette må ses i sammenheng med kommunens plikt etter hol. § 
3-4 første ledd til å legge til rette for samarbeid og samhandling mellom ulike deltjenester 
innad i kommunen og med andre tjenesteytere. Fastlegene vil ofte være ansvarlig for, eller 
involvert i, prosesser om tvungen helsehjelp.  I forskrift om fastlegeordningen i kommunene § 
8 er det presisert at kommunens samarbeidsplikt i hol. § 3-4 også omfatter å legge til rette for 
samarbeid med fastlegen, og et slikt samarbeid må nødvendigvis omfatte situasjoner der 
fastlegen er ansvarlig for helsehjelp som kommunens helse- og omsorgstjeneste skal 
gjennomføre. 
 
Forutsetninger og krav i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A 
For at pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A skal komme til anvendelse er det enkelte 
forutsetninger som må være oppfylt. Helsehjelpen må være somatisk, pasienten må være over 
16 år, mangle samtykkekompetanse og motsette seg helsehjelpen. Der forutsetningene er 
oppfylt, er det en rekke vilkår som må være oppfylt før helsehjelpen kan gjennomføres med 
tvang, og det er stilt særskilte krav til saksbehandlingen.  

Samtykkevurderinger 
Hovedregelen er at pasienten skal samtykke til helsehjelpen, jf. pbrl. § 4-1. Der det er usikkert 
om pasienten forstår konsekvensene av å nekte helsehjelpen, skal den som har det faglige 
ansvaret for helsehjelpen vurdere om pasienten mangler samtykkekompetanse etter pbrl. § 4-
3. Dette vil ofte være den samme som skal gjøre de helsefaglige vurderingene etter pbrl. 
kapittel 4 A. Fordi avgjørelser om manglende samtykkekompetanse er en premiss for å 
benytte tvungen helsehjelp, er det helt vesentlig at pasientens samtykkekompetanse vurderes 
på en forsvarlig måte.  

Motstand mot helsehjelp  
Pasienter kan vise motstand mot helsehjelp på ulike måter. Helsehjelp som gjennomføres selv 
om pasienten motsetter seg den, er å anse som tvungen helsehjelp. Dersom pasienten mangler 
samtykkekompetanse, men ikke motsetter seg helsehjelpen, gir pbrl. § 4-6 helsepersonell 
hjemmel til å ta avgjørelser om helsehjelpen.  
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Tillitskapende tiltak 
Tillitskapende tiltak er tiltak som blir satt i verk for å få pasienten til frivillig å ta imot 
helsehjelpen. Det er et vilkår om at tillitskapende tiltak er forsøkt før helsehjelpen 
gjennomføres med tvang, med mindre det er åpenbart formålsløst å prøve slike tiltak, jf. pbrl. 
§ 4A-3 første ledd. 

Helsefaglige vurderinger 
Ansvarlig for helsehjelpen skal gjøre helsefaglige vurderinger av om vilkårene i § 4A-3 andre 
og tredje ledd er oppfylt. Disse vurderingene omfatter om helsehjelpen er nødvendig, noe som 
innebærer at det omhandler helsehjelp som pasienten har rett på helsehjelpen etter pbrl. § 2-1 
a andre ledd og om unnlatelse av å gi helsehjelpen kan føre til vesentlig helseskade. Videre 
skal vurderingene omfatte om det planlagte tvangstiltaket står i forhold til behovet for 
helsehjelpen og at tvungen helsehjelp etter en helhetlig vurdering fremstår som den klart beste 
løsningen for pasienten.  
 
Dersom tiltaket er å anse som et alvorlig inngrep for pasienten, som for eksempel tiltak som 
innebærer inngrep i kroppen, bruk av reseptbelagte legemidler, tvungen innleggelse og 
tilbakehold på sykehjem, skal ansvarlig for helsehjelpen samrå seg med annet kvalifisert 
personell, jf. § 4A-5 andre ledd. Så langt det er mulig skal helsepersonell innhente 
informasjon fra pasientens nærmeste pårørende om hva pasienten ville ha ønsket, før 
avgjørelsen om tvungen helsehjelp blir tatt, jf. § 4A-5 fjerde ledd.  

Evaluering av tvungen helsehjelp 
Tvungen helsehjelp skal etter § 4A-4 fjerde ledd evalueres fortløpende og avbrytes straks 
vilkårene ikke lenger er oppfylt. Det skal i evalueringen legges vekt på om helsehjelpen viser 
seg å ha ønsket virkning, eller ha uforutsette negative virkninger. 
 

Dokumentasjon 
Helsepersonell skal føre journal i henhold til de krav som stilles til journalens innhold, jf. hpl. 
§ 39. Formålet med kravet om å føre pasientjournal er blant annet å sikre forsvarlig 
oppfølging av pasienten og ivareta pasientsikkerheten. Opplysninger knyttet til temaene i 
dette tilsynet er å anse som relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og 
helsehjelpen. Slike opplysninger skal etter hpl. § 40 og pasientjournalforskriften §§ 4–8 
dokumenteres i pasientens journal.  
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  17.02.2020  2019/12160 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lena Nordås, 77642048 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og 
omsorgstjenester 2020 

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

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

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

Hva tilsynet omfatter: 

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

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

vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
4. Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden 
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Fylkesmannen kan velge om tilsynet skal rettes mot kommunenes hjemmebaserte tjenester eller 
sykehjem, eventuelt begge tjenesteområder.  

Bakgrunn for tilsynet 

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

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

 

 
 
Med hilsen 
 
Anne Grethe Olsen (e.f.) 
fylkeslege/helse- og sosialdirektør 

  
 
Lena Nordås 
revisjonsleder/seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Mottakerliste: 
Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 
Hasvik kommune Postboks 43, Fjellveien 6 9593 BREIVIKBOTN 
Ibestad kommune Kopparvika 7 9450 HAMNVIK 
Karlsøy kommune Rådhusveien 41 9130 HANSNES 
Kvænangen kommune Rådhuset, Gárgu 8 9161 BURFJORD 
Lebesby kommune Strandveien 152 - Postboks 

28 
9790 KJØLLEFJORD 

Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino 
kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Unjárgga gjelda / Nesseby kommune Rådhus 9840 VARANGERBOTN 
Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune Postboks 74 9148 OLDERDALEN 
Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 
Harstad kommune Postboks 1000 9479 HARSTAD 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
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Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 
Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV 
Sørreisa kommune Sykehjemsveien 41 9310 SØRREISA 
Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES 
Tjeldsund kommune Skånlandveien 72/76 9440 EVENSKJER 
Berlevåg kommune Torget 4 9980 BERLEVÅG 
Loppa kommune Parkv. 1/3 9550 ØKSFJORD 
Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 
Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 
Gamvik kommune Vevikv. 6 9770 MEHAMN 
Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 
Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 
Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 
Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 
Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 
Gratangen kommune Nergårdveien 2 9470 GRATANGEN 
LOABÁGA SUOHKAN/ Lavangen 
kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
Senja kommune Postboks 602 9306 FINNSNES 
Bardu kommune Postboks 401 9360 BARDU 
Båtsfjord kommune Hildberggt. 18 9990 BÅTSFJORD 
Deanu gielda / Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA 
Karasjoga gielda / Karasjok kommune Postboks 84 9735 KARASJOK 
Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 OTEREN 
Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 
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Fra: Bjørn Halvor Wikasteen (bhw@k-sek.no)
Sendt: 28.05.2020 14:04:54
Til: Nordreisa kommune; Jan Hugo Sørensen
Kopi: Knut Teppan Vik

Emne: Kontrollutvalget i Nordreisa kommune - Melding om vedtak sak 7/20 
Vedlegg: Melding om vedtak sak 7-20.pdf;Nordreisa sak 07-20 Forv rev sykehj - oppf.pdf
Vedlagt følger:
 

1.       Melding om vedtak sak 7/20
2.       Saksfremlegg til sak 7/20

 
Saken følges opp i kontrollutvalgets siste møte i 2020. Skriftlig svar som bebudet må være inne senest 3 uker før
møtet.
 
Med vennlig hilsen
 
Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver
 
K‐Sekretariatet IKS
Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø
Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø
 
Tlf.:  777 88043
Mobil: 459 60 475
E‐post: bhw@k‐sek.no
www.k‐sek.no
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Kontrollutvalget i Nordreisa kommune har i møte 12. mai 2020 protokollert følgende:  

 

 

Sak 07/20 

OPPFØLGNING SAK 24/19 - FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I 

SYKEHJEMSTJENESTENE I NORDREISA KOMMUNE  
 

Innstilling til v e d t a k:  

 

(Saken fremmes med åpen innstilling)  

 

Behandling:  

 

Kontrollutvalget drøftet saken, og gjennomgikk svaret fra kommunedirektøren.  

 

Felles forslag til vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget noterer seg at rådmannens redegjørelse av 21.2.2020 om planlagte 

tiltak, og tar saken til foreløpig orientering. 

   

2. Kontrollutvalget ber om ny skriftlig tilbakemelding om gjennomførte tiltak og 

innkaller rådmannen til møtet 29.11.2020.  

 

Felles forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:   

 

1. Kontrollutvalget noterer seg at rådmannens redegjørelse av 21.2.2020 om planlagte 

tiltak, og tar saken til foreløpig orientering. 

   

2. Kontrollutvalget ber om ny skriftlig tilbakemelding om gjennomførte tiltak og 

innkaller rådmannen til møtet 29.11.2020.  

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 28. mai 2020 til:  

- Nordreisa kommune v/ kommunedirektøren  

- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisor  

 

**** 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Nordreisa 

kommune 

07/2020 12.3.2020 Bjørn H. Wikasteen  

 

 

OPPFØLGNING SAK 24/19 - FORVALTNINGSREVISJON – KVALITET I 

SYKEHJEMSTJENESTENE I NORDREISA KOMMUNE  
 

Innstilling til v e d t a k: 

 

(Saken fremmes med åpen innstilling)  

 

Saken gjelder: 

Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i sykehjemstjenestene – oppfølgning.  

 

Vedlegg til saken: 

A: Trykte vedlegg:   

1. Svar fra kommunedirektøren av 21.2.2020 

2. Saksfremlegg sak 24/19 

    

B: Utrykte vedlegg:  

 

Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 13.9.2019 i sak 24/19 og traff slikt vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i 

sykehjemstjenestene som viser at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har systemer 

og rutiner for å sikre at krav og målsetninger vedrørende kvaliteten i 

sykehjemstjenestene etterleves.  

 

2. Kontrollutvalget har merket seg at enhetene fortsatt har store utfordringer knyttet 

til avvikshåndtering og at situasjonen ved enhetene i liten grad synes å ha 

forbedret seg siden kontrollutvalgets etatsbesøk i juni 2017. Kontrollutvalget ber 

om at rådmannen i forbindelse med behandlingen av rapporten i kommunestyret 

gir en redegjørelse om status i arbeidet med avvikshåndteringen.   

 

3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for videre oppfølgning.  

 

4. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
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 Kommunestyret ber rådmann avgi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget over 

 planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å 

 

a. videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende 

behov 

b. videreutvikle system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene 

c. styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemmene 

 

 Frist for skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget settes til 1. februar 2020 

 

Kommunestyret traff likelydende vedtak i møte 19.12.2019 i sak PS 91/19.  

 

Kommunedirektøren v/ virksomhetsleder Guro Boltås har i tråd med vedtak i kommunestyret 

meldt tilbake ved brev av 21.2.2020 hvor det fremkommer:  

 

Viser til kontrollutvalgets forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i sykehjemstjenesten. 

Det er blitt bedt om en tilbakemelding på planlagte og gjennomførte tiltak for å 

imøtekomme revisjonens anbefalinger. Følgende punkter er besvart etter vedtak i 

kommunestyret 19.12.2019: 

 

a) 

Videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov. 

Det er startet et arbeid med å gjennomgå og videreutvikle allerede skriftlige rutiner for 

å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov. Det er avsatt hele dager med 

eksakte datoer fremover i tid for å gjennomgå dette. Dette er et samarbeid mellom alle 

tre sykehjem. 

 

b) 

Videreutvikle system for bruker- og pårørende medvirkning i sykehjemstjenestene. Det 

er allerede tilbud om samtale for pårørende til beboere og til beboere som kan ivareta 

dette selv, i forbindelse med fast årskontroll med lege. Det er også i dag tilbud om en 

innkomstsamtale i forbindelse med innleggelse. Vi tilbyr samtaler ved behov og har fast 

prosedyre om å kontakte pårørende ved endringer hos beboer. Vi har satt av tid til å 

videreutvikle en veiledning for å bruke ved pårørende samtaler, tydeliggjøre hva en slik 

samtale bør inneholde. Vi skal også gjennomgå innkomstbrevet som blir sendt ut til 

beboer/pårørende ved vedtak om plass. Videre er det satt i gang arbeid for å få et 

brukerråd i sykehjemmene, der det er minimum en representant fra hvert sykehjem. Det 

er satt opp 2 møter med brukerrådet i året. Hvert år i november/desember er det 

tilstelning på alle 3 sykehjem for pårørende, der eventuelle nye representanter blir 

valgt. Vi har satt av på års hjul om å invitere frivillige organisasjoner til et årlig møte 

for å fremme samarbeidet med dem. Hvert sykehjem skal også ha oppdaterte 

aktivitetsplaner som skal henge oppe slik at pårørende kan følge med på hva som skjer. 

Vi vil også legge inn i planer om å gjennomføre brukerundersøkelser hvert 2.-3. år. I 

dette arbeidet har vi mulighet til å benytte brukerundersøkelser som vi har tilgang på 

gjennom KF-kvalitetsystem. 

 

c) 

Styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemmene. Foruten allerede faste møter for medvirkning for ansatte skal 
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medarbeidersamtaler prioriteres. Avdelingslederne lager lister over de ansatte, slik at 

alle skal ha gjennomført samtale i løpet av våren. På medarbeidersamtalene skal også 

kompetanse være tema, der hver enkelt ansatt får mulighet til å lage egne konkrete 

kompetansemål, med dato for gjennomføring. På bakgrunn av egne mål settes det av tid 

til fordypning i arbeidstiden. Dersom det er interne kurs får ansatte som ikke er på jobb 

timer i bank for å delta. Det er blitt satt av dato i mars for å jobbe med en felles 

kompetanseplan for sykehjemmene. 

 

Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsforbedring og ønsker å bruke de mulighetene vi har 

for å ivareta beboere best mulig og ha god bruker- og ansatte medvirkning. Ta gjerne 

kontakt dersom det er noen spørsmål. 

 

Sekretariatets vurdering:  

 

Arbeid med kvalitet i sykehjemstjenestene er en kontinuerlig prosess. Hovedansvaret for at 

sykehjemmene drives i samsvar regler i lov og forskrift ligger hos kommunedirektøren.  

De økonomiske rammer for driften fastsettes av kommunestyret. Det medisinsk faglige tilsyn 

ligger hos Helsetilsynet og fylkesmannen. Kontrollutvalget kan - som i dette tilfellet - på 

kommunestyrets vegne iverksette systematiske undersøkelser (forvaltningsrevisjon) om 

kvaliteten i tjenestene.  

 

Rapporten konklusjon var som følger:   

 

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad systemer og rutiner for å sikre at krav og 

målsetninger vedrørende kvaliteten i sykehjemstjenestene etterleves. 

 

Kommunestyrets behandling medførte følgende vedtak:  

 

Kommunestyret ber rådmann avgi en skriftlig redegjørelse til kontrollutvalget over 

planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger om å 

 

a. videreutvikle skriftlige rutiner for å ivareta sykehjemsbeboeres grunnleggende behov 

b. videreutvikle system for bruker- og pårørendemedvirkning i sykehjemstjenestene 

c. styrke forutsetningene for medvirkning fra ansatte i forbedringsarbeid ved 

sykehjemmene 

 

Vurdering av tiltak:  

 

Kommunedirektøren har i sitt svar redegjort for ulike tiltak som er planlagt igangsatt. Mange 

av disse virker godt egnet til forbedringer. Ingen tiltak er derimot fullt ut gjennomført etter 

vedtaket i kommunestyret. Kontrollutvalget skal etter forskriften om kontrollutvalg og 

revisjon rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og resultatet av 

dem. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig orientering, 

og følger opp saken i løpet av 2020 ved å f. eks. innkalle kommunedirektøren for å høre 

nærmere om de planlagte tiltak er satt ut livet. Kontrollutvalget kan også be om skriftlig svar.  

 

Tromsø, 5.3.2020 

 

 

Bjørn H. Wikasteen  

Seniorrådgiver 
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Fra: Beredskap Hdir (beredskap@helsedir.no)
Sendt: 12.06.2020 18:07:57
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens 28245813_1_1.PDF
Vedlegg: Brev_til_kommunene_om_okt_innreise_.doc;20_19991-1Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge
og konsekvens 28245813_1_1.PDF

Se vedlagt brev til oppfølging.
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Beredskapsstaben/Helsedirektoratet
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Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet   

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å, via Fylkesmennene, 
forberede kommunene på at det fra 15. juni 2020  blir åpnet for reisende fra spesifikke  land og 
områder i Norden jamfør Covid-forskriften § 5a (ny bestemmelse som trer i kraft 15. juni).  
 
Fra 15. juni omfatter disse landene og områdene Danmark, Finland, Island, Færøyene, 
Grønland, Åland og Gotland i Sverige. Personer som er bosatt i disse områdene  eller landene, 
blir  fritatt fra karanteneplikt. Turister som er bosatt i andre områder i Sverige eller andre land 
enn de ovennevnte, skal i 10 dagers karantene.  
 
Beslutningen innebærer at smittepresset i Norge kan øke, særlig i turistkommuner. Det er viktig 
at kommunene planlegger for denne situasjonen og sikrer tilstrekkelig beredskap også i 
ferietiden . 
 
Helsedirektoratet ber  Fylkesmennene så raskt som mulig kontakte landets kommuner og 
informere om regjeringens vedtak. Kommunene bør oppdatere sine planer slik at de er  
forberedt på og har tilstrekkelig kapasitet til å foreta testing, smitteoppsporing, karantene og 
isolasjon.  Det skal drives smitteoppsporing av alle bekreftede tilfeller med covid-19, jamfør 
smittevernloven § 3-6. 
 
Kommuner med mange ferieturister, bør spesielt  planlegge for  tilstrekkelig kapasitet til å ta 
seg av både norske og utenlandske ferieturister som oppholder seg i kommunen.  Kommunene 
bør etablere et godt samarbeid  med politiet dersom  det kommer turister fra  land eller 
områder som har karanteneplikt eller som er omfattet av innreiseforbud etter forskriften om 
bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Svein Lie e.f. 
fagdirektør 

Jon Hilmar Iversen 
konsulent 

Landets kommuner 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 20/19991-1 
Saksbehandler: Svein Høegh Henrichsen 

Dato: 12.06.2020 
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 01.07.2020 15:38:41
Til: Nordreisa kommune
Kopi: Øyvind Roarsen; Hanne Marita Hansen; Rolf Rickard Printz; Angela Sodefjed

Emne: Vs: Videreformidling av Nasjonal beredskapsplan for smittevern-tiltak ved økt smittespredning under covid-
19-pandemien
Vedlegg: Nasjonal_beredskapsplan_for_smittevern-tiltak_ved_okt_smittespredning_under_covid-19-pandemien.pdf
 

Fra: Sverre Hanssen <svhan@fylkesmannen.no> på vegne av fmtfsabe@fylkesmannen.no
<fmtfsabe@fylkesmannen.no>
Sendt: onsdag 1. juli 2020 13:38
Til: Jan Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Videreformidling av Nasjonal beredskapsplan for smittevern‐tiltak ved økt smittespredning under covid‐19‐
pandemien
 

Nasjonal beredskapsplan for smittevern-tiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien ble utarbeidet av
Helsedirektoratet og sist revidert 10. juni 2020. Planen beskriver regjeringens langsiktige strategi og plan for
håndtering av covid-19 pandemien, regelverk, ansvarsforhold lokalt/regionalt og nasjonalt, overvåkningssystemer,
ansvar for smitteoppsporing og aktuelle tiltak og ansvarsforhold ved smitteutbrudd.

Beredskapsplanen videreformidles til relevante mottakere internt i kommunen.  

 

med vennlig hilsen

Sverre Hanssen

Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
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1. Innledning  
Denne beredskapsplanen må leses i lys av regjeringens overordnede langsiktige strategi og 
plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak av 7. mai 2020 (se punkt 
2). Regjeringens mål er å holde smittespredningen under kontroll. Det innebærer å holde 
sykdomsbyrden lav og sørge for at antall pasienter er håndterbart i helse- og 
omsorgstjenesten. Samtidig må vi være forberedt på å slå ned lokal eller nasjonal 
oppblussing av smitte.  
 
Beredskapsplanen tar utgangspunkt i gjeldende regelverk og rammene i Nasjonal 
helseberedskapsplan. Planen er en egen plan sykdomsspesifikk plan under Nasjonal 
beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer. For få gjennomføre 
planen og sette i verk smitteverntiltak må risikovurderinger, scenarioer, prinsipper og 
forutsetninger for justering av smitteverntiltak som omtales i regjeringens langsiktige strategi, 
legges til grunn.  
 
Covid-19-pandemien kan bli langvarig, og det er nødvendig med en klar plan dersom 
smittespredningen øker. Videre håndtering av covid-19-pandemien avhenger av hvordan 
smittesituasjonen utvikler seg. Erfaringen viser at bølger med smitte kan slås ned. 
Beredskapsplanen skal være et verktøy og gi grunnlag for raske beslutninger og riktig 
respons dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig å på nytt innføre tiltak for å hindre 
smittespredning. Hvordan smitteverntiltakene faktisk iverksettes og i hvilket omfang må 
vurderes konkret ut fra den aktuelle smittesituasjonen og oppdatert kunnskap. Målet er å 
være forberedt på å iverksette tilstrekkelige smitteverntiltak, men også å unngå tiltak der 
kostnadene er store og smitteverneffekten liten. Det må tilrettelegges for å oppdage lokale 
utbrudd og større trender så tidlig som mulig. Effekter og kostnader av ulike smitteverntiltak 
må i så stor grad som mulig være kjent slik at vi er forberedt på å iverksette smitteverntiltak 
ved behov lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Som det omtales i punkt 2 skisserer regjeringens langsiktige strategi tre mulige scenarioer vi 
må være forberedt på å håndtere. Beredskapsplanen skal tilrettelegge for effektivt å ta i bruk 
ulike smitteverntiltak ved de ulike scenarioene, og planen beskriver ansvarsforhold og 
beslutning om iverksetting av tiltak i punkt 3 og 4. For å iverksette riktige tiltak på rett tid er 
det viktig med kunnskap om utviklingen av covid-19-pandemien og ansvar for overvåking 
omtales i punkt 5. Smitteverntiltakene kan iverksettes enkeltvis eller i kombinasjon, og ulike 
smittesituasjoner kan tilsi ulik gradering av tiltak og lokalt avgrenset iverksettelse. 
Smittesituasjonen innad i de ulike scenariene kan variere, og dermed kan den mest 
hensiktsmessige iverksettelsen av smitteverntiltak variere. Figuren nedenfor skisserer noen 
av nyansene som kan være innad i de ulike scenariene og gir en oversikt over mulige 
kombinasjoner av tiltak som kan iverksettes. Punkt 6 gir en mer omfattende oversikt over 
aktuelle nasjonale eller lokale smitteverntiltak som kan iverksettes basert på den nasjonale 
smittesituasjonen. Ved vurderingen av og beslutning om iverksetting av tiltak må det også 
tas hensyn til den internasjonale smittesituasjonen. 
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2. Regjeringens langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-
19-pandemien og justering av tiltak 

I den langsiktige strategien skisseres det tre mulige scenarioer vi må være forberedt på å 
håndtere. Ved scenario 1 har vi kontroll på smittespredningen, og forekomsten i samfunnet 
er slik at vi kan tilby gode helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, selv om det vil 
være både lokale og nasjonale bølger av smitteforekomsten. Inngripende tiltak trappes ned 
og vi fanger opp behovet for nye tiltak dersom smitteforekomsten blir høy. Ved scenario 2 
skjer det en kraftig økning i antall syke, slik at vi ikke klarer å tilby gode helse- og 
omsorgstjenester til alle som trenger det, og det kan bli nødvendig å innføre inngripende 
tiltak. Dersom scenario 3 oppstår må vi være forberedt på å tilpasse strategien til et scenario 
der internasjonalt samarbeid svekkes, og det blir vanskeligere å gjenoppta internasjonale 
reiser og ved behov yte assistanse til norske borgere ved behov. Markedene forstyrres fordi 
land innfører restriksjoner på handel, produsenter pålegges leveranse til bestemte mottakere 
eller å produsere bestemte produkter.  
 
I håndteringen av covid-19-pandemien har det vært iverksatt seks typer tiltak: 1) 
Hygienetiltak som hyppig håndvask og renhold, 2) Tidlig oppdaging og isolering av smittede, 
3) Oppsporing og karantene av nærkontakter av smittende, 4) Færre reisende fra områder 
med epidemisk spredning som reisefrarådinger eller reiseforbud, samt innreisekarantene, 5) 
Redusert kontakthyppighet i befolkningen, blant annet gjennom  råd og avstand og strengere 
tiltak som stenging av virksomheter, arrangementer mv., og 6) Inngripende beskyttelsestiltak 
for beboere i heldøgnspleie- og omsorgsinstitusjoner, pasienter på sykehus og andre i 
høyrisikogruppen. 
 
Den langsiktige strategien viser til at det må gjennomføres helsemessige risikovurderinger 
dersom tiltak kan justeres. Risikovurderinger må ligge til grunn for beslutningene om hvor, 
når, hvilke og hvordan tiltak bør iverksettes. Justering av tiltak må også vurderes ut fra de 
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prinsippene og forutsetningene den langsiktige strategien. Det vil si at smitteverntiltakene 
skal være kunnskapsbasert, gjennomføres helhetlig, sammen, kontrollert og over tid og at 
samfunnsøkonomiske konsekvenser skal vektlegges.  

3. Regelverk og ansvarsforhold   
I den videre håndteringen av covid-19-pandemien er det mest aktuelt med smitteverntiltak 
hjemlet i smittevernloven. For at slike tiltak kan iverksettes må tiltaket ha en klar 
medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet, og det må være 
tjenlig etter en helhetsvurdering. For ethvert smitteverntiltak skal frivillighet være 
utgangspunktet. 
 
I samsvar med smittevernloven § 7-1 er det kommunen som har ansvar for det helhetlige 
smittevernarbeidet på lokalt nivå, herunder ansvar for å sikre nødvendige forebyggende tiltak 
og iverksette nødvendige tiltak. Kommunen skal ha løpende oversikt over arten og omfanget 
av de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen.  
 
Kommunene har plikt til å utarbeide beredskapsplan for helse- og omsorgstjenestene de skal 
sørge for tilbud om, eller er ansvarlige for, jf. lov om helsemessig og sosial beredskap § 2-2. 
Kommunene skal også utarbeide beredskapsplan for arbeidet med å beskytte befolkningens 
helse, jf. folkehelseloven kapittel 3. Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme 
sykdommer eller motvirke at de blir overført, skal være et eget område i planen for 
kommunens helse- og omsorgstjeneste. Disse planene må ta høyde for hvordan kommunen 
selv kan håndtere lokale utbrudd på en forsvarlig måte, eventuelt i samarbeid med andre 
kommuner og helseforetak.  
 
Fylkesmannen skal etter smittevernloven § 7-4 ha særlig oppmerksomhet rettet mot 
smittevernet i fylket. Blant annet skal fylkesmannen ha oversikt over og kunnskap om 
kommunale planer om smittevern og yte bistand og gi veiledning om planverk både i og 
utenfor helseinstitusjoner. Fylkesmannens samordningsansvar innebærer å legge til rette for 
at ansvarlige regionale aktører (offentlige og private virksomheter) har tilstrekkelig oversikt 
og informasjon, og at disse aktørene samarbeider for å understøtte håndteringen lokalt. 
Fylkesmannen kan etter helsetilsynsloven føre tilsyn med kommunens smittevernarbeid, 
herunder om de kommunale smittevernplanene sannsynliggjør en forsvarlig håndtering av 
lokale utbrudd. Fylkesmannen er også klageinstans for kommunale vedtak etter 
smittevernloven. Fylkesmannen skal holde Statens helsetilsyn orientert om forholdene i 
fylket. Statens helsetilsyn har overordnet tilsyn med at den kommunale, fylkeskommunale og 
statlige virksomheten er i samsvar med loven og med forskrift eller enkeltvedtak med 
hjemmel i loven. 
 
De regionale helseforetakene og sykehus har etter helseberedskapsloven § 2-2 plikt til å 
utarbeide beredskapsplan for helsetjenestene de skal sørge for tilbud om, eller er ansvarlige 
for. De regionale helseforetakene har etter smittevernloven § 7-3 ansvar for sørge for at 
befolkningen i helseregionen er sikret nødvendige spesialisthelsetjenester når det gjelder 
smittsomme sykdommer. De regionale helseforetakene er også pålagt å ha smittevernplaner 
for tiltak og tjenester, og gi tilbud om nødvendig smittevernbistand til kommunale 
institusjoner. De regionale helseforetakene skal videre ha et kompetansesenter i smittevern i 
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helsetjenesten. Senteret skal fungere som kompetansesenter for helseregionen og skal 
samordne smittevernarbeidet og gi smittevernrådgivning og hjelp til oppklaring av utbrudd i 
det regionale helseforetakets helseinstitusjoner i samarbeid med Folkehelseinstituttet. 
Regionale helseforetak og kommuner er pålagt gjensidig samarbeid og veiledning etter 
spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Folkehelseinstituttet skal, som statens smitteverninstitutt og kunnskapsprodusent 
(smittevernloven §7-9), overvåke den epidemiologiske situasjonen og gi faglig bistand, råd, 
veiledning og informasjon om smittsomme sykdommer, smittevern og valg av smitteverntiltak 
til hele helsetjenesten og samfunnet. 
 
Helsedirektoratet er myndighetsorgan og skal basert på sin myndighetsrolle etter 
smittevernloven § 7-10 blant annet gjennom råd, veiledning, opplysning og vedtak etter 
smittevernloven medvirke til at befolkningens behov for tjenester og tiltak blir dekket i 
forbindelse med smittsomme sykdommer.  
 
Under kriser og pandemier delegerer Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet å 
lede den nasjonale håndteringen av krisen. Men regjeringen kan fremdeles fatte vedtak etter 
råd fra Helsedirektoratet. Etater under Helse- og omsorgsdepartementet er underlagt 
Helsedirektoratet i håndtering av krisen. Helsedirektoratet koordinerer arbeidet ovenfor de 
regionale helseforetakene. Fylkesmennene koordinerer Helsedirektoratet arbeidet overfor 
kommunene.  
 
Smittevernloven gir adgang til at det kan fattes vedtak om tiltak på lokalt eller nasjonalt nivå. 
Gjennom covid-19-forskriften reguleres en rekke tiltak nasjonalt, og kommunene kan ikke 
gjøre unntak fra disse forskriftsbestemmelsene. Dette samsvarer med målet om kontroll over 
smitten og at det skal gjennomføres justeringer og iverksetting av tiltak helhetlig og sammen, 
kontrollert og over tid. Det henger også sammen med på hvilket nivå beslutninger om tiltak 
skal fattes, se punkt 4.  
 
Sektoransvaret innebærer at alle sektorer tar sin del av ansvaret for implementering av tiltak. 
Den enkelte sektor må følge anbefalinger og bør innrette seg slik at både privat og offentlig 
virksomhet kan få i gang mest mulig normal aktivitet innenfor rammene av de generelle 
smittevernrådene.  

4. Beslutning om og iverksetting av tiltak  
Flere av smitteverntiltakene som har vært iverksatt er regulert i covid-19-forskriften og annet 
nasjonalt regelverk. Strategien legger til grunn at covid-19-pandemien skal håndteres på en 
helhetlig måte, og at det skal gjøres sammen, kontrollert og over tid. Samtidig kan det ved 
lokale smitteutbrudd likevel være behov for ytterligere smitteverntiltak, og det kan bli behov 
for mer inngripende tiltak enn det som følger av det nasjonale regelverket. Når nasjonale 
tiltak lettes på vil behovet for lokale tiltak kunne øke. Målrettede lokale tiltak vil i større grad 
enn ved nasjonale tiltak kunne bidra til at virksomheter kan opprettholde sin aktivitet, og 
samtidig ivareta smittevernet. Dersom det er behov for det, vil det utarbeides retningslinjer 
for å konkretisere i hvilke situasjoner det vil være aktuelt for kommunene å ta i bruk tiltak. Det 
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kan også være aktuelt å utarbeide nasjonal veiledning om hvilke vurderinger som er 
nødvendige etter smittevernloven for å sikre en helhetlig respons på smittesituasjonen.  
 
Dersom smittespredningen kommer ut av kontroll og det er behov for å iverksette tiltak, må 
det raskt kunne fattes nødvendige beslutninger. Det må også gjøres på riktig nivå. Det er 
derfor nødvendig med en klar ansvarsplassering slik at vi for eksempel raskt ser hvilke tiltak 
som bør være de første som innføres på lokalt nivå før en utvikling i smittesituasjonen blir en 
nasjonal utfordring.  
 
Vurderingen av hvilke smitteverntiltak som kan iverksettes når, skal legge til grunn de 
risikovurderinger, prinsipper og forutsetninger som fremgår av den langsiktige strategien. 
Beslutninger om iverksetting av smitteverntiltak kan gjøres gjennom bruk av en 
trafikklysmodell, der man blant annet vurderer faktorer som smittesituasjonen og kapasitet i 
helsetjenesten på et grønt, gult eller rødt nivå og iverksetter smitteverntiltak deretter. Slike 
modeller kan også opprettes lokalt og baseres på lokale indikatorer, men også gjenspeile 
scenariene beskrevet i regjeringens strategi. 
 
Håndteringen av covid-19-pandemien bør, så langt det er hensiktsmessig, ta utgangspunkt i 
den etablerte ansvarsfordelingen og det ordinære regelverket. Dette er I tråd med de 
alminnelige beredskapsprinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Dersom det 
oppstår en lokal smittesituasjon som kun har konsekvenser i én kommune, er det kommunen 
som, etter smittevernloven, treffer vedtak og iverksetter smitteverntiltak. Hver enkelt 
kommune har ansvar for at vedtakene er forankret i den nasjonale håndteringen og den 
langsiktige strategien.  
 
Dersom lokal smitte rammer flere kommuner i en bo- og arbeidsmarkedsregion, anbefales 
det at kommunene i bo- og arbeidsmarkedsregionen samordner beredskapsplaner for å sikre 
at smitteverntiltakene utgjør en samlet respons. Det kan gjerne være naturlig at 
forberedelsen av slike tiltak forankres i helsefellesskapene. Ved særlig inngripende tiltak skal 
tiltakene koordineres nasjonalt. 
 
Det kan også oppstå en situasjon der smitteverntiltakene vil treffe flere regioner med like 
utfordringer. Det er ikke de nasjonale myndighetene som treffer vedtakene, men det vil være 
naturlig at de nasjonale helsemyndighetene forsikrer seg om at håndteringen er koordinert. 
Helsedirektoratet eller Helse- og omsorgsdepartementet kan utarbeide retningslinjer eller 
forskrifter for samordnede smitteverntiltak i berørte områder, for eksempel for kommunene i 
en bo- og arbeidsmarkedsregion, dersom det er nødvendig for å sikre et effektivt og 
forsvarlig smittevern. Retningslinjer eller forskrift kan gis om smitteverntiltak som bør eller 
ikke bør iverksettes.  
 
For å sikre en helhetlig nasjonal håndtering av covid-19-pandemien har det til nå vært 
vurdert som nødvendig at Helsedirektoratets fullmakter etter smittevernloven har vært 
overført til Helse- og omsorgsdepartementet. Dersom vi på nytt får en smitteoppblussing som 
rammer hele landet, vil det igjen være Helsedirektoratet eller regjeringen etter råd fra 
Helsedirektoratet, som treffer beslutningene om smitteverntiltak. 
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Beslutninger om iverksetting av smitteverntiltak må også ta høyde for at den nasjonale 
håndteringen av smittesituasjonen henger sammen med hvordan smittesituasjonen utvikler 
seg i tilgrensende land og i verden for øvrig. Dette kan også påvirke hvilke smitteverntiltak 
det er nødvendig å iverksette nasjonalt. Ulike former for bilateralt, og internasjonal samarbeid 
og koordinering kan være nødvendig for å håndtere pandemien. 

5. Nærmere om ansvar for overvåking av smittesituasjonen 
Det er viktig med gode overvåkingssystemer for å kunne følge utviklingen av covid-19-
pandemien tett og iverksette smitteverntiltak der det er behov. Det gjelder både ved lokale 
utbrudd og generelt ved økende lokal eller nasjonal spredning. 
 
I tråd med smittevernloven er ansvaret fordelt på ulike nivåer. Kommunenes ansvar 
forutsetter oversikt over den lokale smittesituasjonen, fylkesmannen skal ha oversikt over 
kommunenes smittevernplaner og smittevernkapasitet, Folkehelseinstituttet skal overvåke 
den nasjonale smittesituasjonen og delta i overvåkingen av den internasjonale 
smittesituasjonen, og Helsedirektoratet skal overvåke kapasiteten i helse- og 
omsorgstjenestene. Helsedirektoratet har også ansvar for koordinering og å følge med på 
aktivitet, kapasitet og tilgang på utstyr/legemidler i helsetjenesten, og å vurdere disse 
faktorene opp mot smittesituasjonen. Det er viktig at de ulike aktørene samarbeider for å 
sikre god overvåking og kontroll i samvirkeprinsippet.  
 
Etter smittevernloven og forskrift om Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS-
forskriften) skal tilfeller av eller mistanke om smittsom sykdom varsles fra kommunelegen til 
Folkehelseinstituttet for å gi et nasjonalt bilde av smittesituasjonen. Folkehelseinstituttet skal 
veilede kommunen og varsle videre til Helsedirektoratet, slik at det kan dannes et bilde av 
den nasjonale situasjonen, og slik at smitteverntiltak kan samordnes, eventuelt med pålegg 
fra Helsedirektoratet. Eventuelle kapasitetsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten skal 
varsles til Helsedirektoratet. Slik varsling bidrar både til oversikt og tilrettelegger for 
samarbeid mellom de ulike nivåene.  
 
Etterforskning av utbrudd og smitteoppsporing gjennomføres av kommunene ved lokale 
utbrudd i én eller en klynge av kommuner, eventuelt med veiledning fra Folkehelseinstituttet, 
mens utbrudd i større regioner eller nasjonalt vil Folkehelseinstituttet gi råd for å samordne 
smitteverntiltak. Folkehelseinstituttet vil lage en håndbok for kommunelegene for covid-19-
pandemien. Helsedirektoratet veileder helse- og omsorgstjenesten om kapasitetsbygging i 
helse- og omsorgstjenesten for dette formålet. I smitteoppsporingsarbeidet vil også appen 
Smittestopp være et nyttig verktøy. 

6. Oversikt over aktuelle smitteverntiltak  
Det må kontinuerlig arbeides for å sikre et godt smittevernarbeid på alle nivåer, uavhengig av 
hvilket scenario det forberedes for. Myndighetene skal fortsette arbeidet med å styrke 
systemene for overvåking og smitteoppsporing og sikre effektiv informasjonsdeling mellom 
nasjonale og lokale myndigheter og helse- og omsorgstjenester. Arbeidet med å bygge 
kapasitet for testing og smitteoppsporing nasjonalt og i alle kommuner pågår løpende. 
Forberedelser til en ny smittebølge skal inkludere tilgang til smittevernutstyr, legemidler og 
testutstyr.  
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Kommunelegene og den kommunale helse- og omsorgstjenesten vil ha en viktig rolle i 
håndteringen av covid-19-pandemien også i tiden som kommer. Kommunens øvrige ledelse 
må også ta ansvar og bidra til at håndteringen utgjør en helhetlig respons. Den lokale 
håndteringen må understøttes med bedre oversikt over kapasitet lokalt og med ressurser, 
verktøy og veiledninger. 
 
Smitteverntiltak må ha oppslutning i befolkningen for å være effektive. Kommunikasjon 
overfor befolkning og næringsliv er derfor et svært viktig virkemiddel for å redusere 
smittespredning og redusere skadelige samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser. 
God kunnskap om befolkningens oppslutning om smitteverntiltak er viktig for å sikre at 
tiltakene er vellykket implementert og fungerer. Slik kunnskap kan brukes til å målrette 
kommunikasjon om skjerpet etterlevelse av grunnleggende smitteverntiltak, før beslutninger 
om nye tiltak og regelverksendringer gjennomføres. God kommunikasjon kan også gjøre det 
lettere for befolkningen, virksomheter mv. å forberede seg på nye smitteverntiltak som skal 
iverksettes og hvordan de i en slik situasjon kan opprettholde sin aktivitet best mulig.  
 
Denne beredskapsplanen skal være et verktøy for å kunne ta raske beslutninger og gi riktig 
respons dersom smittesituasjonen utvikler seg slik at det må gjennomføres smitteverntiltak 
eller iverksettes strengere smitteverntiltak enn tidligere. I slike situasjoner bør smitteverntiltak 
iverksettes for de berørte områdene der det er nødvendig, basert på en medisinskfaglig 
begrunnelse og være tjenlig etter en helhetsvurdering. Den medisinskfaglige begrunnelsen 
skal være i samsvar med regjeringens strategi. I tråd med regjeringens strategi skal 
smitteverntiltak være kunnskapsbaserte. Det innebærer at erfaringer fra tidligere iverksatte 
tiltak og deres effekt og konsekvenser av disse må tas med i vurderingen av når det er 
nødvendig å iverksette tiltak. 
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over smitteverntiltak som kan iverksettes nasjonalt, 
regionalt eller lokalt ved økt smittespredning. De aktuelle smitteverntiltakene er kategorisert 
etter de seks tiltakstypene. Tabellen oppgir flere av smitteverntiltakene kun i sin mest 
omfattende form. Noen av smitteverntiltakene kan vurderes implementert i mer graderte 
former i henhold til smittesituasjonen. Det kan for eksempel være tilpasning av tiltak for 
særlig ivaretakelse av risikogrupper. Hvilket av scenarioene pandemien befinner seg i, vil ha 
betydning for hvilke smitteverntiltak som bør vurderes. Ved bedring av situasjonen kan det 
vurderes lettelser av tiltakene i tråd med den langsiktige strategien.  
 
Beredskapsplanen og tabellen skal danne grunnlag for departementenes videre arbeid med 
å forberede håndtering av smitteverntiltak. I dette arbeidet må de ulike sektormyndighetene 
forberede seg på hvordan de skal håndtere konsekvensene av iverksetting av tiltak, 
herunder vurdere og forberede nødvendige beredskapsplaner, regelverksendringer og 
kompenserende tiltak. Det vil bli vurdert hvordan tiltak kan graderes i ulike smittesituasjoner 
eller justeres for å redusere tiltaksbyrden. Det vil være hensiktsmessig om offentlige 
virksomheter utarbeider konkrete beredskapsplaner for hvordan virksomheten kan drives 
mest mulig effektivt i en situasjon der smitteverntiltak iverksettes, og at ansvarlig 
sektormyndighet tar initiativ for at private virksomheter utarbeider eller har tilgang til 
tilsvarende beredskapsplaner. 
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Tabell med aktuelle smitteverntiltak og tiltaksbyrde ved ulike scenarioer 
 

Tiltak  Vurderes iverksatt når  Nivå Hvordan iverksette  Antatt smitteverneffekt  Tiltaksbyrde  
  

Tiltaksgruppe 1: Hygienetiltak som hyppig håndvask og renhold 
1a Hygienetiltak 
(håndhygiene, 
hostehygiene, selvisolering 
ved sykdom)  

Scenario 1-3 (grunnleggende 
smitteverntiltak)  

Overalt  Anbefaling  Moderat/stor  Lav  

1b Bruk av munnbind der 
avstand 1 m ikke er mulig  

Scenario 2 Overalt eller berørte 
områder  

Anbefaling  Ukjent  Lav/moderat  
  

 
Tiltaksgruppe 2: Tidlig oppdaging og isolering av smittede 
2a Oppdage og isolere 
smittede ved klinisk indisert 
testing  

Scenario 1-3  Overalt  Anbefaling  Stor  Lav/moderat  
  
  

2b Oppdage og 
isolere smittede uten 
symptomer etter faglige 
vurderinger 

Scenario 1-3 
 

Berørte områder  Anbefaling  Moderat/ Stor  Lav/moderat  
  

2c Intensivere overvåking 
for å følge situasjonen 

Scenario 1-3 Nasjonalt, bo og 
arbeidsregion eller 
kommune 

Aktivere system for 
intensivert overvåking f.eks. 
ved regelmessige, hyppige 
prevalens-undersøkelser 

Gir godt grunnlag for tett 
oppfølging av 
smittesituasjonen 

Lav 

 
Tiltaksgruppe 3: Oppsporing og karantene av nærkontakter av smittede  
3 Smitteoppsporing og 
karantene  

Scenario 1-3 (grunnleggende 
smitteverntiltak)  

Overalt  Smitte-oppsporing er 
lovregulert. Karantene i 
forskrift  

Moderat   Moderat 

 
Tiltaksgruppe 4: Færre reisende fra områder med smittespredning som reisefrarådinger eller -forbud, samt innreisekarantene  
4a Innreiserestriksjoner og 
innreisekarantene til landet  

Scenario 1-3 (fra epidemiske 
områder)  

Overalt  Lov og forskrift  Moderat. Størst effekt når 
det er stor ulikhet i 
smittepress mellom land.  
  

Stor til svært stor for 
individuell frihet, reiseliv mv. 

4b Unngå unødvendige 
utenlandsreiser 

Scenario 1-3   Nasjonalt/lokalt  Anbefaling  Basert på epidemiologisk 
situasjon samt helse- og 
sikkerhet i ankomstlandet  

Stor til svært stor for 
individuell frihet,  reiseliv 
mv. 
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Tiltak  Vurderes iverksatt når  Nivå Hvordan iverksette  Antatt smitteverneffekt  Tiltaksbyrde  
  

 4c Unngå 
unødvendige innenlandsreis
er  

Scenario 2-3  Berørte områder  Anbefaling  Moderat  
Størst effekt når det er stor 
ulikhet i hvor områdene er i 
epidemien  

Stor til svært stor for 
individuell frihet, reiseliv mv. 

 
Tiltaksgruppe 5: Redusert kontakthyppighet i befolkningen, blant annet gjennom råd og avstand og strengere tiltak som stenging av virksomheter, arrangementer mv.  
5a Holde avstand, minst 
1m (med unntak for faste 
nære kontakter) 

Scenario 1-3 (grunnleggende 
smitteverntiltak) 

Overalt  Anbefaling  Moderat  Moderat til stor, 
konsekvenser for en-til-en 
bedrifter 

5b Fjernarbeid, digitale 
møter  

Scenario 1-3  Berørte områder  Anbefaling  Moderat  Moderat til stor 

5c Stenge barnehager og 
grunnskoler  

Scenario 2-3 (vurderes 
særskilt)  

Berørte områder  Forskrift  Liten  Svært stor 

5d Stenge videregående 
skoler, universiteter, 
høgskoler, fagskoler  

Scenario 2-3 (vurderes 
særskilt)  

Berørte områder  Forskrift  Moderat  Stor til svært stor 

5e Stenge lokaler og 
arrangementer som samler 
mange  

Scenario 2-3 (vurderes 
særskilt)     

Berørte områder  Forskrift  Moderat  Stor 

5f Unngå kollektivtrafikk  Scenario 2-3  
 

Berørte områder  Anbefaling  Moderat  Stor 

5g Stenge serveringssteder  Scenario 2 -3 (vurderes 
særskilt) 

Berørte områder  Forskrift  Moderat  Stor 

5h Portforbud  Scenario 2-3 (i 
ekstremsituasjoner) 

Berørte områder, nasjonalt  Forskrift  Stor  Svært stor 

 
Tiltaksgruppe 6: Inngripende beskyttelsestiltak for beboere i heldøgnspleie- og omsorg, pasienter på sykehus og andre i høyrisikogruppen  
6a Beskyttelsestiltak for 
helseinstitusjoner  

Scenario 1-3   Overalt  Anbefaling  Moderat  Varierer med type tiltak 

6b Råd om streng skjerming 
av personer i risikogrupper  

Scenario 2-3  Berørte områder  Anbefaling  Moderat  Stor til svært stor for 
enkeltindivider dersom det 
fører til isolasjon 
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7. Oversikt over ansvar for oversikt og tiltaksvurderinger i smittevernarbeidet   
Punkt 3 beskriver den ordinære reguleringen og ansvarsplasseringen og punkt 4 omtaler beslutningene om tiltak. I tråd med dette gis det i 
punkt 7, en skjematisk oversikt over ansvar i smittevernarbeidet på lokalt og nasjonalt nivå.  
 

Trinn  Beskrivelse  Ansvar i kommune  Ansvar i region, landsdel, land  
1 Overvåking, 
rapportering og 
deling av nødvendig 
informasjon  

Gjennom innsamling og analyse av en rekke data om atferd og sykdom er det mulig å følge 
trender og oppdage hendelser tidlig.  
  
Gjennom rapportering fra kommuner, fylkesmenn, regionale helseforetak, 
Legemiddelverket og andre sektorer etableres et helhetlig situasjonsbilde som gir 
grunnlag for å vurdere den epidemiologiske utviklingen i sammenheng med 
kapasitetsvurderinger og vurdering av behov for tiltak.  

Kommunen (§ 7-1)  FHI (§ 7-9)  
  
  
  
Hdir (§ 7-10)  

2 Varsling og 
samarbeid  

Hendelser skal varsles til FHI slik at samarbeid kan starte mellom involverte kommuner og 
FHI.  
  
FHI skal gi Helsedirektoratet faglige råd, og umiddelbart varsle Helsedirektoratet om 
alvorlige utbrudd.  

Kommunen (§§ 2-3, 7-1)  FHI (§§ 2-3, 7-9)  
  
  
Hdir (§ 7-10, MSIS-forskriften)  

3 Etterforskning  Hendelser skal etterforskes for å beskrive detaljer og forstå årsaker.  Kommunelegen (§ 7-2)  FHI (§ 7-9)  
4 Risikovurdering  Hendelser skal analyseres for å vurdere sannsynligheten for forverring og konsekvenser av 

dette.  
Kommunen (§ 7-1)  FHI (§ 7-9)  

Hdir (§7-10)  
5 Tiltaksvurdering  Det skal vurderes hvilke tiltak som bør iverksettes mot den vurderte trusselen, og hvilket 

nivå tiltak bør iverksettes på etter en helhetlig vurdering  
Kommunen (§ 7-1)  FHI (§ 7-9)  

Hdir (§ 7-10)   
6 Håndtering (tiltak)  Tiltak iverksettes for å bringe hendelsen under kontroll samtidig som man kommuniserer 

med publikum om risikoen.  
Kommunen (§§ 7-1, 4-1) 
etter råd fra 
kommunelegen (§ 7-2)  

FHI (§ 7-9, MSIS § 3-3), Hdir (§§ 7-
10, 4-1) etter råd fra FHI, og basert 
på en helhetlig og utvidet 
vurdering av situasjonsbildet  

7 Oppfølging  Etter justering eller gjeninnføring av tiltak må effekten vurderes gjennom overvåkingen, se 
ledd 1 over.  

Kommunelegen (§ 7-2)  FHI (§ 7-9)  
Hdir (§7-10)  

8 Evaluering  Etter hendelsen må håndteringen evalueres og resultatene rapporteres slik at andre 
kommuner kan lære.  

Kommunelegen (§ 7-2)  FHI (§ 7-9)  
Hdir (§7-10)  
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Postadresse: Postboks 8119 Dep 0032 Oslo  

Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon*: 22 24 90 90  
Org no. 872 417 842  

  
 

 
Det kongelige kunnskapsdepartement 

Det kongelige barne- og familiedepartement 

  

Til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn 
 
 
 Deres ref Vår ref  Dato: 09.06.2020     

             

  

Arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og 
negativ sosial kontroll - beredskap før sommerferien i forbindelse med 
Covid-19 pandemien 

  
Vi ber om at dette brevet videreformidles til følgende: Grunn- og videregående skoler, 
oppfølgingstjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV-
kontorer, barneverntjenesten og familievernet.  

 
Barn og unge har rett til beskyttelse mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og negativ 
sosial kontroll. Arbeidet for å sikre barn og unges rettigheter er høyt prioritert av regjeringen og krever en 
bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser. Tjenestene for barn og unge i kommuner 
og fylkeskommuner har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og gi hjelp på dette området.  

 
Konsekvenser av Covid-19-pandemien 
Smitteverntiltakene som Norge innførte i forbindelse med Covid-19 kan ha forverret situasjonen for mange 
barn og unge som lever med vold og negativ sosial  kontroll i familien. Man antar at også barn og unge som 
ikke har opplevd vold tidligere kan ha  blitt utsatt for dette etter at smitteverntiltakene ble innført. Barn og 
unge kan oppleve at de mistet den friheten de hadde da skolene og barnehagene ble stengt. Det er grunn 
til å tro at smitteverntiltakene har forsterket eksisterende isolasjon av barn og unge.  

 
Siden smitteverntiltakene ble innført har antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten generelt sett 
gått ned. Dette er bekymringsfullt fordi det kan føre til at en del barn og unge ikke får den hjelpen de 
trenger. Kommunene oppfordres derfor til å styrke samarbeidet mellom tjenestene slik at barn som har 
behov for bistand fra barnevernstjenesten kan få nødvendig hjelp. Kommunene må også være forberedt på 
at det kan komme en økning i antall saker når smitteverntiltakene blir mindre strenge. Det er viktig at 
hjelpeapparatet er rustet til å møte dette.  
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Etter hvert som barnehager og skoler gjenopptar ordinær drift, vil barn og unge gradvis få tilbake et fysisk 
opplæringstilbud. Smitteverntiltak vil likevel kunne begrense hvilke barn og unge som kan og vil møte i 
barnehagen og på skolen. Det er viktig at barnehagene og skolene iverksetter gode tiltak for å følge opp 
sårbare barn og unge i deres nærmiljø, både de som er tilstede fysisk og de som er hjemme. På Bufdirs 
temasider om Covid-19-viruset finnes det informasjon om hvordan barnehage- og skoleansatte kan ha 
kontakt med utsatte barn og unge når barnehager og skoler er stengt, og når barn og unge holdes hjemme 
på grunn av smittevernhensyn.   

 

Barn etterlatt i utlandet mot sin vilje 
Sommerferien er tradisjonelt en tid hvor mange reiser til utlandet. Hver sommer opplever noen barn og 
unge at de blir tatt med til og/eller etterlatt i utlandet mot sin vilje. Noen barn og unge blir utsatt for 
tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll eller kjønnslemlestelse under oppholdet.  

 
Dette kan bli annerledes i år ettersom reiserestriksjonene opprettholdes til over sommeren. 
Hjelpeapparatet har i alle tilfeller et ansvar for å ivareta unge som frykter for et utenlandsopphold, samtidig 
som de må forebygge og hjelpe barn og unge i Norge. Erfaring viser at saker der unge tas med til utlandet 
mot sin vilje, gjerne oppdages først når den unge allerede befinner seg i utlandet. Å forebygge at unge tas 
med til utlandet mot sin vilje er viktig og kan bidra til å forhindre at den unge utsettes for forhold som 
krenker deres rettigheter eller forhold som er straffbare i Norge. 

 
Ved bekymring i forkant – be om en samtale   
Hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom, be om en samtale med barnet/ungdommen. Du kan ta 
kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll  ved 
behov for råd om hvordan en slik samtale kan gjennomføres. Udir har utviklet støttemateriell til en 
oppfølgingssamtale dersom skoler er bekymret for om en elev skal flytte til utlandet uten sine foreldre, at 
eleven skal flytte utenlands mot sin vilje og/eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje.  

 
Forhindre utreise 
Det viktigste du kan gjøre ved alvorlig bekymring er å hjelpe den unge slik at utreise kan forhindres. Det bør 
opprettes kontakt med foresatte der det vurderes som forsvarlig og det bør iverksettes beskyttelsestiltak 
der det vurderes som nødvendig. Når en person befinner seg i utlandet og ber om hjelp, er det begrenset 
hva norske myndigheter kan gjøre, selv om personen er norsk statsborger. Dette gjelder spesielt i denne 
tiden med strenge reiserestriksjoner. Det kan være stor fare forbundet med å reise til et land familien har 
flyktet fra. Personer som har midlertidig oppholdstillatelse i Norge kan miste denne ved lengre 
utenlandsopphold.  

Det er utarbeidet tverrsektorielle retningslinjer om etterlatte barn i utlandet. Retningslinjene inneholder 
nyttig informasjon både om forebygging og oppfølging av saker der barn etterlates, eller står i fare for å bli 
etterlatt i utlandet. 

Se råd om reiser til utlandet.  
 

Elever som uteblir ved skolestart  
Hvert år opplever skoler at elever ikke møter ved skolestart. Selv om reiserestriksjonene opprettholdes, ber 
vi om at hver kommune, fylkeskommune og skole følger opp elever som uteblir. Utdanningsdirektoratet har 
utformet en egen veileder for skoleeier og skoler.  
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Informasjon og veiledning 
Det er avgjørende at barn og unge vet hvor de skal henvende seg dersom de står i fare for å bli utsatt, eller 
utsettes for, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og/eller negativ sosial kontroll, eller å bli 
etterlatte i utlandet mot sin vilje. Det er også en rekke steder ansatte i førstelinjetjeneste kan henvende seg 
til dersom de har behov for råd og veiledning.  

 
Informasjon til barn og unge som trenger hjelp 
Hjelpeapparatet bes informere barn og unge om hvor de kan få hjelp og informasjon ved behov. 
Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpen drift og tilbyr chattefunksjon. Røde Kors telefonen om 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tilbyr også barn og unge veiledning og støtte. Se vedlegg for 
informasjon om andre relevante hjelpetjenester som barn og unge kan kontakte. 

 
Veiledning for utsatte og hjelpeapparatet  
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll er et nasjonalt, 
tverretatlig fagteam som gir råd og veiledning til ansatte i hjelpeapparatet og utsatte i konkrete saker. 
Kompetanseteamet kan blant annet gi råd om hvordan kartlegge saken, vurdere risiko og om nødvendig 
oppfølging av saken  

 
Det finnes minoritetsrådgivere ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler i alle landets fylker. 
Minoritetsrådgiverne har spisskompetanse om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold og 
negativ sosial kontroll, og kan kontaktes for veiledning til elever, skoleansatte og hjelpeapparat.   

  
Helsesykepleier ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan være en god samarbeidspartner ved 
bekymring rundt barn og unge.  

 

Barns rettigheter og hjelpeapparatets plikter 
Det er først og fremst foreldre som har ansvar for at barnets rettigheter ivaretas. Det er imidlertid viktig at 
hjelpeapparatet kan veilede barn og unge om deres rettigheter ved behov, og at hjelpeapparatet melder 
ifra om bekymringer og avverger alvorlige straffbare handlinger. 

 
Barns rett til samtykke  
Barn over 12 år skal samtykke til å flytte eller ta opphold i utlandet, dersom ikke minst en av foreldrene med 
foreldreansvar er med, jf. barneloven §§ 40 tredje ledd og 41 femte ledd. Barn som er i stand til å danne 
seg egne synspunkter, har rett til å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og 
deres mening skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Dette følger av barneloven § 31 jf. 
barnekonvensjonen art. 12. 
 
Meldeplikt til barnevernstjenesten   
Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har lovpålagt 
plikt til å melde fra til barnevernstjenesten hvis de er alvorlig bekymret for et barn, jf. barnevernloven § 6-
4 første ledd. Dette følger også av bestemmelser i en rekke andre lover som gjelder for den enkelte tjeneste, 
bl.a. av opplæringsloven og barnehageloven. Opplysningsplikten er begrenset til de mer alvorlige tilfeller, 
når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller når det er fare for utnyttelse 
av et barn til menneskehandel.  Bekymring for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold vil 
som regel utløse meldeplikt. Bekymring for negativ sosial kontroll kan også utgjøre alvorlig omsorgssvikt og 
utløse meldeplikten.  
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Opplysningsplikten etter barnevernloven innebærer et personlig ansvar for å melde fra, og går foran 
taushetsplikten etter andre lover. Dersom du er usikker på om det bør meldes bekymring, kan du drøfte 
saken anonymt med barneverntjenesten. Hvis bekymringen handler om særlig alvorlige forhold, som vold 
eller seksuelle overgrep, bør du kontakte barneverntjenesten for å drøfte hvordan du skal gå fram.  
 
 I løpet av april/mai 2020 vil alle kommuner få mulighet til å ta imot bekymringsmeldinger digitalt. 
 
Avvergingsplikt  
Alle har en plikt etter straffeloven § 196 til å anmelde eller på annen måte avverge alvorlige straffbare 
handlinger. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt. Mishandling i nære relasjoner, jf. 
straffeloven §§ 282 og 283, grov frihetsberøvelse (§kt, (§ 291), og det å hensette noen i hjelpeløs tilstand (§ 
288), er eksempler på handlinger som er omfattet av avvergingsplikten. Les mer om avvergingsplikten på 
plikt.no. 
 
Videre følger det av straffeloven § 284 tredje ledd at ansatte i barnehager, barnevernet, sosialtjenesten, 
helse- og omsorgstjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn har en egen avvergingsplikt. Den 
er hjemlet i strafeloven § 284 tredje ledd. 
          

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets hjelpetilbud 
 
Nora 
IMDi har Nora, som er en nettportal mot negativ sosial kontroll. Nettportalen gir ungdom og deres nettverk 
informasjon om støtteapparat som kan hjelpe når unge opplever ulike former for negativ sosial kontroll, 
som bekymring for å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje. På Nora finnes det også filmer om ulike former for 
negativ sosial kontroll rettet mot ungdom. Disse filmene kan benyttes til undervisning og formidling i det 
forebyggende arbeidet overfor ungdom. 
 
Minoritetsrådgivere 
Det finnes 49 minoritetsgivere ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler i alle landets fylker. To av 
minoritetsrådgiverne jobber ved fylkeskommunale veiledningssentre. Oversikt over hvilke skoler som har 
minoritetsrådgivere ligger på nettsiden til IMDi. Minoritetsrådgiverne har spisskompetanse om negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og gir råd til elever og skoleansatte.   

 
Barnevernstjenestens rolle  

 
Når barnet er i Norge  
Dersom barnevernstjenesten mottar informasjon om at et barn kan være utsatt for æresrelatert vold eller 
står i fare for å bli tatt med til utlandet og utsatt for negativ sosial kontroll, vold eller tvang, har 
barnevernstjenesten rett og plikt til å undersøke barnets omsorgssituasjon, jf.  barnevernloven § 4-3. 
Barnevernstjenesten må undersøke barnets omsorgssituasjon og behov for barnevernstiltak og samtidig 
ivareta barnets behov for beskyttelse og sikkerhet. I noen tilfeller kan det være behov for å snakke med 
barnet først, før foreldrene blir gjort kjent med barnevernstjenestens involvering. I de fleste tilfeller vil det 
være nødvendig at barnevernstjenesten og politiet samarbeider. I saker som omhandler negativ sosial 
kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap er det viktig at barnevernstjenesten gjør en risikovurdering 
av barnets situasjon før de iverksetter hjelpetiltak. Barnevernstjenesten bør legge opp til langsiktig og 
helhetlig oppfølging av familien 
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Når barnet er i utlandet  
Det er begrenset hva norske myndigheter kan bistå med når et barn først befinner seg i utlandet. Det er 
derfor viktig at hjelpeapparatet samarbeider aktivt for å forhindre utreise. Når barnet allerede befinner seg 
i utlandet, har barnevernstjenesten anledning til å åpne undersøkelsessak ved bekymring, dersom barnet 
har vanlig bosted i Norge jf. barnevernloven § 1-2 annet ledd.  

 
Et samarbeid med foreldrene kan være avgjørende for å få barnet hjem. Barnevernstjenesten bør derfor 
tilby foreldre som er i Norge hjelpetiltak i form av råd, veiledning eller annen bistand. Dette forutsetter at 
foreldrene samtykker.  

 
Barnevernstjenesten har hjemmel til å fremme sak for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse og 
atferdsplassering etter barnevernsloven §§ 4-12 og 4-24, selv når barnet oppholder seg i et annet land, jf. 
barnevernsloven § 1-2 annet ledd. Dette forutsetter at barnet fortsatt har vanlig bosted i Norge. 
Barnevernstjenesten har derimot ikke hjemmel til å fatte akuttvedtak for barn som oppholder seg i utlandet, 
jf. barnevernloven § 1-2 annet ledd.  

  
Når et barn oppholder seg i et land tilsluttet Haagkonvensjonen 1996, kan norske og utenlandske 
sentralmyndigheter samarbeide om oppfølging og beskyttelse av barnet. Oversikt over hvilke land som er 
tilsluttet konvensjonen fremgår av vedlegget nedenfor.  

 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan kontaktes ved behov for samarbeid mellom norske og 
utenlandske sentralmyndigheter etter Haagkonvensjonen 1996. Direktoratet yter bistand og veiledning til 
barnevernstjenestene i slike saker. Direktoratet kan også kontaktes for veiledning om hvilket rettslig 
handlingsrom barnevernstjenesten har når et barn oppholder seg i utlandet, og om muligheter for 
samarbeid med utenlandske myndigheter når barnet er i et land som ikke er tilsluttet Haagkonvensjonen 
1996. Utenrikstjenesten, det vil si både Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, vil ha en rolle i 
kontakten med utenlandske myndigheter i saker til ikke-konvensjonsland. 

 

Utenrikstjenestens rolle  
Utenrikstjenesten gir bistand til norske borgere i utlandet innenfor rammene for konsulær bistand.  Det er 
viktig å være oppmerksom på at det er begrenset hva norske myndigheter kan bistå med når et 
barn/ungdom oppholder seg i utlandet. Muligheter for å gi bistand kan begrense seg ytterligere når 
barnet/ungdommen har dobbelt statsborgerskap. Utenrikstjenesten må forholde seg til vertslandets lover 
og regler, og det er svært varierende om disse gir beskyttelse mot tvangsekteskap eller andre handlinger 
som er straffbare i Norge. I praksis er det også svært krevende å gi bistand i enkelte land, og i noen tilfeller 
ikke mulig. Ansatte i skole og hjelpeapparatet må i kommunikasjonen med den unge være tydelige på dette. 
Det er viktig å være klar over at norske myndigheter fraråder norske borgere reiser og opphold i noen land, 
og at norske borgere ikke kan forvente den samme bistanden i land hvor det er utstedt reiseråd. Dette er 
uavhengig av årsaken til at vedkommende har reist dit eller oppholder seg der. Oversikt over reiseråd finnes 
på regjeringen.no. Bruk disse reiserådene aktivt i veiledningssamtaler med unge og deres foreldre. 

  
Ambassadene i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi har spesialutsendinger med spisskompetanse om 
negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (integreringsrådgivere). Spesialutsendingene 
veileder andre ambassader i sine respektive regioner i saker knyttet til negativ sosial kontroll. 
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Vi viser til vedlegg med øvrige informasjon om nettressurser og viktige telefonnumre.   
  
 

 

                

  
 Guri Melby  Ida Lindtveit Røse     
              Kunnskapsminister                 Barne- og familieminister  
 

  

  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Med hilsen   

   

444



 

Vedlegg: definisjoner og kontaktinformasjon til aktuelle hjelpetjenester 

 
Negativ sosial kontroll forstås som ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre 
at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er 
systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk 
lov.  
 
Æresrelatert vold forstår vi her som vold utløst av familiens behov for å ivareta eller gjenopprette ære og 
anseelse. Æresrelatert vold kan ramme alle kjønn og personer i ulike aldersgrupper - barn, ungdom og 
voksne. Æresrelatert vold kan innebære tvangsekteskap, men også andre voldsuttrykk som nedverdigelser, 
trusler, utstøtelse og annen psykisk vold, negativ sosial kontroll, fysisk vold og drap.  
 
Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner, der en eller begge ektefellene ikke har mulighet til å 
velge å forbli ugift uten å bli utsatt for represalier. 
 
Kjønnslemlestelse er et inngrep i kvinnens kjønnsorgan som skader organet eller påfører det varige 
forandringer. 

 

 
Viktige telefonnumre og kontaktinformasjon 

 

• Politi: 02800 eller nødnummer 112 

• Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll: tlf 47 80 90 50 
(hverdager 9-15) 

• Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996, Bufdir Tlf: 466 15 000 (hverdager 08-15:45), E-post: 
SentralmyndighetHaag1996@bufdir.no  

• Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (døgnåpen), Chat: https://www.116111.no/ 

• Barnevern: https://barnevernvakten.no/kommune 

• Vold- og overgrepslinjen: www.volinjen.no, tlf. 116 006 (døgnåpen) (for personer over 18 år) 

• Krisesenter: http://www.psynett.no/liste-over-krisesentre-i-norge/ 

• Integreringsrådgivere: Når barn og unge fryktes etterlatt i utlandet kan en av spesialutsendingene 
(integreringsrådgiverne) ved følgende utenriksstasjoner kontaktes:   

• Amman – dekker stasjonene i Midtøsten og Nord-Afrika, inkludert Iran.   

• Ankara – dekker stasjonene i Europa og Russland (Tsjetsjenia).   

• Islamabad – dekker stasjonene fra Afghanistan og videre østover i Asia.   

• Nairobi – dekker landene i Afrika sør for Sahara.   

• Kontaktinfo til de ulike ambassadene: www.norway.no  

• Utenriksdepartementets operative senter (UDops):Tlf. +47 23 95 00 00   
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Aktuelle nettressurser   

 

For barn og unge 

 

• 116 111 Alarmtelefonen for barn og unge: https://www.116111.no/  

• Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: https://rodekorstelefonen.no/  

• Ung.no: https://www.ung.no/  

• NORA:  https://www.imdi.no/nora/  
 

 

For hjelpeapparatet 

 

• Portal for bekymringsmelding: https://bufdir.no/aktuelt/bekymret_for_et_barn/  

• Nasjonal veiviser ved vold og overgrep:   www.dinutvei.no 

• Veileder for helse og omsorgstjenestens arbeid mot vold i nære relasjoner: 
https://voldsveileder.nkvts.no/  

• Veileder til barneverntjenesten: 
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Negativ_sosial_kontroll_tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold__
_en_veileder_til_barnevernstjenesten/  

• Retningslinjer om etterlatte barn i utlandet: https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/etterlatte_barn/   

• Veileder for NAV: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-
kommunen/satsingsomrader2/vold-i-naere-relasjoner-og-menneskehandel  

• Håndbok for håndtering av saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, barneekteskap og 
æresrelatert vold: https://www.imdi.no/om-imdi/brosjyrer-handboker-og-veiledere/handbok-for-
handtering-av-saker-om-negativ-sosial-kontroll-tvangsekteskap-barneekteskap-og-aresrelatert-vold/  

• Veiviseren om kjønnslemlestelse: https://kjonnslemlestelse.nkvts.no/  

• Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse (2017-2020): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retten-til-a-bestemme-
over-eget-liv/id2542163/   
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Dette er et felles nyhetsbrev for reformarbeidet med Leve hele livet og det 

nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge. 

 

Leve hele livet og koronasituasjonen 

Før koronakrisen inntraff, rapporterte de regionale 

støtteapparatene om stor aktivitet og interesse for reformen. De 

hadde sammen med kommunene planlagt en rekke aktiviteter, i 

tråd med føringene og forventningene i reformen. Det ble videre 

rapportert at flere kommuner var i gang med å gjennomføre 

kartlegging og analyser av sine utfordringer og enkelte kommuner 

hadde allerede fattet overordnede politiske vedtak for 

gjennomføring av reformen. 

Gjennom våren ser vi at kommunene har brukt mye ressurser til å 

planlegge og forberede seg på å håndtere koronasituasjonen 

lokalt. Det er foretatt omplassering av personell og iverksatt en 

rekke tiltak som innebærer at ordinær aktivitet skaleres ned. 

Tilsvarende har vi sett i de regionale støtteapparatene hvor 

nøkkelpersonell er omplassert til andre oppgaver i forbindelse 

med håndtering av koronasituasjonen. Det har derfor vært viktig 

for oss å legge opp arbeidet slik man både fra nasjonalt og 

regionalt nivå i minst mulig grad har belastet allerede tungt 

belastede kommuner. 

Koronasituasjonen har, og vil fortsatt, påvirke gjennomføring av 

reformen. Helsedirektoratet har bedt om en rapportering fra 

fylkesmennene innen 15.6 med status for hva som er gjennomført 

av aktiviteter i regionene denne våren og foreløpige planer for 

høsten. Det vil også være viktig for Helsedirektoratet og resten av 

det nasjonale støtteapparatet å få innspill på hva vi fra nasjonalt 

hold bør prioritere å gjøre over sommeren for å bidra til at 

arbeidet gjenopptas og får nødvendig oppmerksomhet. 

I stortingsmeldingen om reformen, legges det til grunn at kommunene 

har integrert reformen i sitt planverk i løpet av 2020. Det nasjonale 

støtteapparatet har utviklet ressursportal.no som en støtte i 

planarbeidet og de regionale støtteapparatene gir tilbud om 

dialogmøter med kommunene. Siden disse prosessene er forsinket vil 

det være naturlig at vi har ekstra 

oppmerksomhet på det kommunale 

Nasjonal Leve hele livet-

konferanse blir 18. november. 

Leve hele livet-prisen deles ut og 

det blir et spennende faglig 

program. Konferansen blir hel-

digital og invitasjon sendes ut før 

sommerferien. 

 

Aldersvennlig Norge har 

intervjuet sjefen for Husbanken, 

Osmund Kaldheim, om 

aldersvennlige boliger.  

Les mer her.  

 

GOD SOMMER! 

NYHETSBREV 

JUNI 2020 
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planarbeidet utover høsten. Helsedirektoratet vurderer å tydeliggjøre føringer og forventninger til 

det regionale støtteapparatet når det gjelder innretningen på den regionale støtten som kommunene 

skal få tilbud om. 

Det er varslet at de kommunene som politisk vedtar planer for gjennomføring av reformen, vil bli 

prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede tilskuddsordninger. 

Innfasingen av dette vil skje fra 2021. I og med at koronasituasjonen innebærer stor risiko for at 

mange kommuner blir forsinket i sine planprosesser, vil det også bli justert noe på kravene, slik at 

kommunene enten må ha vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de skal vedta 

en plan. For nærmere detaljer viser vi til kommuneproposisjonen for 2021 (Prop. 105 S 2019–2020). 

 

Arbeidet med et aldersvennlig Norge 

Arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn har et bredt nedslagsfelt og retter seg  i hovedsak mot  

oppgaver og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten. På innsatsområdet Et aldersvennlig Norge 

vil arbeidet derfor ha en bredere tilnærming der det tverrsektorielle perspektivet blir vektlagt.   

Det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge med sine fem hovedelementer er etablert som 

en del av dette innsatsområdet. Programmet er lagt opp som et løpende utviklingsarbeid og retter 

seg mot ulike målgrupper og aktører fra individ/innbyggernivå til kommuner og nasjonale offentlige 

og private aktører. Støtte og veiledning på dette området må derfor rettes mot flere aktører enn det 

regionale støtteapparatet og kommunene.  

Programmets oppgaver videreføres fra 2021 av Senter for et aldersvennlig Norge som etableres i 

Ålesund. Senteret er under oppbygging som en enhet i Helsedirektoratet og samlokaliseres med det 

nasjonale eldreombudet. Senteret skal være et kunnskaps- og utviklingsmiljø for arbeidet med 

aldersvennlig Norge og vil ha et eget mandat for virksomheten. 

Her finnes en presentasjon av det nasjonale programmet og oppdatert status på arbeidet. 

Presentasjonen er til fri benyttelse. 

Støtte og veiledning til det regionale støtteapparatet 

Det  nasjonale og regionale støtteapparatet har i oppgave å støtte kommuner og fylkeskommuner i 

praktisk omstillings- og implementeringsarbeid. Basert på regionalt støtteapparats behov tilbyr 

nasjonalt støtteapparat støtte, veiledning og opplæring. Helsedirektoratet er hovedansvarlig, KS 

sikrer at kommunenes interesser ivaretas og Senter for omsorgsforskning (SOF) er fagredaktører. SOF 

fungerer og som faglig bindeledd mellom nasjonalt og regionalt støtteapparat.  

Arbeidet med veiledning og støtte bygger på et prinsipp om å være langt nok nede til å kjenne hvor 

skoen trykker, og samtidig tilstrekkelig orientert om overliggende mål (bottom-up-tankegang). 

Veiledning og støtte gis i tråd med reformens organisasjonsmodell fra nasjonalt støtteapparat til 

regionalt støtteapparat som støtter og veileder kommunene (train-the-trainer-modell).  

På bakgrunn av innspill gjennom 2019, har det nasjonale støtteapparatet valgt å utarbeide veiledning 

og støtte på tre tverrgående tema først. De tre tverrgående temaene er medvirkning, frivillighet og 

implementering.  

Arbeidsgrupper for hvert tema er etablert gjennom våren, og resultater fra arbeidet vil være klart før 

sommeren. Støtte og veiledning for planarbeid starter opp til høsten og vil ses i sammenheng med de 
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tverrgående temaene samt behov meldt fra regionalt støtteapparat i løpet av våren. Arbeidet med 

støtte og veiledning på reformens fem innsatsområder har Helsedirektoratet ambisjoner om å 

komme i gang med i løpet av høsten. 

Arbeidsgruppen på tema medvirkning skal gjennom en møterekke i juni utarbeide veiledning og 

støtte til regionalt støtteapparat som ser på medvirkning på flere nivå og med ulike perspektiv. 

Arbeidsgruppen består av representanter fra Helsedirektoratet, KS og SOF. Det legges opp til dialog 

med representanter for målgruppen gjennom hele arbeidsprosessen.  

Arbeidsgruppen på tema frivillighet har kommet frem til hovedprinsipper som veileder kommunene 

til samarbeid med lokale frivillige. Det skal nå jobbes med å formidle veiledning og støtte på tema 

frivillighet gjennom film i tillegg til tekstdokument. Arbeidsgruppen består av representanter fra 

Norges Frivilligsentraler, Frivillighet Norge, Verdighetssenteret, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 

Senter for omsorgsforskning og Helsedirektoratet. Representantene vil være tilgjengelig for regionalt 

støtteapparat. 

Arbeidsgruppen på tema implementering har nå i juni gjennomført en workshop med representanter 

fra regionalt støtteapparat og fagressurser fra Helsedirektoratet og Senter for omsorgsforskning. 

Innspill fra workshopen har gitt tydelige svar på hva som er regionalt støtteapparats behov for 

veiledning og støtte for å bistå kommunene med implementering av reformen. Utvikling av 

veiledning og støtte på tema implementering er, med utgangspunkt i disse innspillene, nå i gang.  

Helsedirektoratet har ambisjoner om å komme i gang med støtte og veiledning på reformens fem 

innsatsområdene i løpet av høsten. For mer og oppdatert informasjon om arbeidet med støtte og 

veiledning, se nettsiden.  

 

Nytt tilskudd til aktivitetstilbud 

Det er innført omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. I den forbindelse vil det 

være noen begrensninger i forhold til å besøke personer i institusjoner med sårbare grupper. En av 

de gruppene som er særskilt sårbare, er nettopp eldre personer som er langtidsboende i sykehjem og 

beboere i omsorgsboliger med heldøgnsbemanning.  

For at disse personene får aktive og meningsfulle hverdager og sosial kontakt med sine nærmeste, er 

det nå laget et tilskudd for å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial 

kontakt. Tilskuddet skal gå til implementering av tiltak som bidrar til gode opplevelser for den 

enkelte. Les mer her. 

 

Felles innsats for et aldersvennlig Norge 

Vi lever lenger, vi blir flere eldre og er friskere – det er en suksesshistorie og er et av våre viktigste 

helsemål. Samtidig blir vi færre yrkesaktive nordmenn som står bak hver pensjonist. Dette blir ofte 

presentert som en trussel mot velferdsstaten og en utfordring for helse- og omsorgstjenestene i 

kommunene. 

Målgruppen for Leve hele livet-reformen er eldre over 65 år. Det er en stor og svært mangfoldig 

aldersgruppe med hensyn til aldersspenn, helse og livssituasjon forøvrig. Ikke på langt nær alle har 

behov for  hjelp eller omsorg. Faktisk er det bare 12–13 prosent av eldre i aldersgruppen 67–79 år 
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som har behov for pleie- og omsorgstjenester. De mange, friske, spreke og aktive eldre representerer 

en ressurs for samfunnet. For å kunne nyttiggjøre denne ressursen blir det viktig å tilrettelegge for 

involvering og inkludering av seniorene.  

Arbeidet med reformen berører alle samfunnsområder, markeder, sektorer og befolkningen for 

øvrig. Derfor har mange pekt på at "Leve hele livet" er mer enn en eldrereform; det er en 

tverrsektoriell reform som skal bidra til å løse "demografifloken".  

I reformarbeidet ønsker vi derfor å ha stor oppmerksomhet om bl.a. proaktive og forbyggende tilbud 

og tjenester og på samarbeid og samhandling på tvers av sektorer. De fleste ønsker å delta og greie 

seg selv så lenge som mulig, og det er også det beste for felleskapet og framtidig bærekraft. 

 
 
Kontakt 
 
Thorstein Ouren 
Prosjektleder, Leve hele livet, Helsedirektoratet 
+47 468 99 410 
levehelelivet@helsedir.no  
 
Ingrid Køhler Knutsen 
Prosjektleder, Aldersvennlig Norge, Helsedirektoratet 
+47 402 26 475 
aldersvennlignorge@helsedir.no 
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1.  Innledning 
Prosjektet «Helseteknologi i Nord-Troms» er et resultat av en felles interkommunal satsing 
på implementering av velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren mellom 
Nord-Troms kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord. 
  
Nord-Troms kommunenes mål med prosjektet er å implementere velferdsteknologiske 
løsninger som skal ha til hensikt å forsterke tjenestemottakernes opplevelse av trygghet, 
sikkerhet og egenmestring, samt til mer effektiv elektronisk samhandling mellom 
helsepersonell på ulike nivå og pasienter og pårørende. Dette skal sikres ved å fokusere på 
sikkerhets- og trygghetsteknologi hos hjemmeboende brukere, brukere i omsorgsboliger og 
institusjon.    
Det var og er viktig å etablere et solid fundament for velferdsteknologi med mulighet for 
framtidsrettet utvikling av tjenestene som vil håndtere de utfordringene Nord-Troms står 
overfor.  

Prosjektet var en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram fra vår 2017 til 30.06.2020.  
En innovativ anskaffelse på en helhetlig velferdsteknologisk løsning ble ferdigstilt i 
November 2019, slik at implementeringen er i gang for kommunene fra årsskiftet 2020.  

I prosessen mot implementering av velferdsteknologiske løsninger har kommunene fått 
erfare at velferdsteknologi innebærer kun 20% teknologi og 80% organisering av tjeneste. 
Det handler ikke bare om å få teknologien til å fungere, den handler i størst grad om å få 
tjenestene til å fungere som helhet slik man ønsker. Det å implementere velferdsteknologi 
har tvunget fram prosesser der man må se på tjenestene på nytt, gjøre endringer for 
arbeidsprosesser og rutiner for å oppnå maksimal effektivitet og kvalitet. Alle som har vært 
involvert i prosjektet har jobbet mye med forankring, og målet har vært å få alle til å dra 
lasset sammen for å skape en ny og bedre tjeneste som kan takle de utfordringer som 
kommunene står overfor i framtiden.  

Denne sluttrapporten er en oppsummering av resultat og erfaringer i forhold til 
gjennomføringen av prosjektet ved prosjektslutt. Det er nevnt lite om gevinster da ikke alle 
velferdsteknologiske løsninger er rullet ut i full skala og prosjektet ble avsluttet midt i 
implementeringsfasen.  
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2. Utfordringer og bakgrunn 

2.1  Utfordringer I Nord-Troms 

I Nord-Troms er det også andre utfordringer enn den demografiske utviklingen. Det er lange 
distanser for hjemmetjenesten å dekke, og ofte kan vær og kjøreforhold være en utfordring. 
I mange tilfeller bor også pårørende langt unna bruker. Det vil være gunstig allerede nå å 
implementere velferdsteknologiske løsninger i tjenesten for å forberede kommunene på de 
utfordringene som kommer slik at både kvaliteten og effektiviteten på tjenestene øker 
samtidig med at brukeren og pårørende føler økt sikkerhet, trygghet og egenmestring i 
hverdagen.  

Nord-Troms som region bærer også preg av geografiske områder der det ikke er tilstrekkelig 
mobildekning eller mulighet for å koble seg på internett. Det er viktig å få kartlagt disse 
områdene for det kan ha noe å si for bruk av trygghetsalarm, sporingsteknologi/GPS, 
mobilomsorg o.l., dermed også for brukeres sikkerhet og trygghet.   

Forholdet mellom kravet og forventningene til kommunene som velferdsprodusenter og de 
ressursmessige forutsetninger for å innfri kravene, er et regnestykke som stiller krav til 
nytenkning og kreativitet. Tjenesteinnovasjon blir vil her være nøkkelen til å kunne møte de 
utfordringene som kommunene står overfor i framtiden.   

2.2  Befolkningsutvikling i Nord-Troms 

I framtiden vil det skje en endring i samfunnet både når det gjelder den demografiske 
utviklingen gjennom en fordobling av antallet eldre innen 2040 og en endring i 
sykdomsbildet ved at det er et stigende antall i befolkningen med kroniske lidelser og 
sammensatte sykdommer. Denne endringen vil skape utfordringer for helse- og 
omsorgstjenestene i framtiden. I tidsperspektivet fra i dag til 2040 så vil ikke den delen av 
befolkningen som er i arbeidsdyktigalder øke like mye, og dermed vil man få færre «varme 
hender» i framtiden samtidig med at behovet for tjenester vil øke. Spesielt utsatt vil 
distriktene være, der andelen eldre over 70år kan være så høyt som en av tre, for Nord-
Troms vil dette gjennomsnittet være en av fire.  Behovet for velferdsteknologiske løsninger i 
helse- og somrogstjenestene er talende.  
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  År 2016  År 2040  

Kvænangen   0,30  0,52  

Kåfjord  0,27  0,46  

Lyngen  0,30  0,48  

Nordreisa  0,20  0,35  

Skjervøy  0,23  0,34  

Storfjord  0,19  0,45  
Framskrivning basert på tall fra SSB.  
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3. Prosjektets mål  
Prosjektet har et overordnet hovedmål med tilhørende delmål som ønskes oppnådd 
gjennom prosjektets gjennomføring. 

 

3.1  Hovedmål  

Hovedmålet er å implementere velferdsteknologi innenfor helse- og omsorgstjenestene i 

kommunene i Nord-Troms med fokus på trygghet og mestring i hverdagen, slik at brukeren 

kan være lengre i eget liv.  

 

3.2  Delmål  

Det er 5 ulike delmål som ønskes oppnådd ved gjennomføringen av prosjektet:  

Delmål 1 

Brukere kan leve lengst mulig i eget hjem og samtidig oppleve mestring og trygghet i 
hverdagen.   
 

Delmål 2 

Legge til rette for at brukere i større grad opprettholder en aktiv og meningsfull 
hverdag.  

 

Delmål 3 

Utdanne IKT- og helse- personell til kommunene i Nord-Troms som har kjennskap til 
og innsikt i bruk av velferdsteknologiske løsninger i institusjons- og hjemmebaserte 
tjenester. 

  
Delmål 4 

Bidra til å bygge kompetanse og innovasjonsnettverk mellom kommuner og brukere, 
pårørende, videregående skole (Helse- og oppvekstfag). Påvirke 
utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge til å tilby kompetansehevende utdanning 
innenfor velferdsteknologi, og legge til rette for at ansatte får mulighet til å benytte 
seg av utdanningen.   

 

Delmål 5 

Etablere gode rutiner for et godt interkommunalt samarbeid i Nord-Troms for 
velferdsteknologi og digitale helsetjenester etter prosjektslutt. 
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4.  Organisering 
Et interkommunalt prosjekt som «Helseteknologi i Nord-Troms» krever en tydelig 
organisering og ansvarsfordeling. Organiseringen i prosjektet ble endret og tilpasset etter en 
kort tid inn i prosjektet for å fungere optimalt etter de forutsetningene som lå til grunn. 
Erfaringene som ble gjort i forhold til organiseringa er at organiseringen ikke er et statisk 
fenomen, men at den må tilpasses etter de forhold og faser prosjektet befinner seg i. 
Arbeidsgrupper vil etableres og avsluttes etterhvert som de har levert det de skal. Dette ser 
man tydelig i forbindelse med anskaffelsen der det ble etablert en anskaffelses gruppe med 
det formål å utarbeide en kravspesifikasjon for så å oppløses igjen. Også medlemmer 
kommer til og fra etter hvilken kompetanse og kunnskap som det er behov for i prosjektets 
ulike faser, dette fikk spesielt de kommunale arbeidsgruppene erfare.  
Prosjektorganiseringen må kontant evalueres for at prosjektet skal fungere optimalt med 
kvalitet og fremdrift.  
 
Prosjektets organisering: 
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4.1 Interkommunal styringsgruppe 

Styringsgruppens medlemmer: 

Kommunedirektør Nordreisa (for RU) Jan-Hugo Sørensen (leder av 
styringsgruppen) 

Helse og omsorgssjef Kåfjord Trond Skotvold  
Helse og omsorgssjef Storfjord                Ann-Monika Wingstad 
Helse og omsorgssjef Skjervøy                 Tommy A. Hansen  
Kommunalsjef Helse- og omsorg Lyngen Liv-Merethe Sørensen 
Helse- og omsorgsleder Kvænangen Unni Edvardsen 
IKT leder Nord-Troms Tom Eirik Jensen  
Hovedtillitsvalgt – Fagforbundet Skjervøy Sissel Moksens 

 

Styringsgruppens mandat:  
Styringsgruppen er ansvarlig for å bidra til en vellykket implementering av velferdsteknologi i 
de seks kommunene. Dette inkluderer fristillelse av ressurser og budsjett-midler for å sikre 
at prosjektet har fremdrift både i i implementeringsfasen men også i arbeidet etter med 
organisasjonsutvikling.   
Styringsgruppen skal være med i beslutning av leverandør og sikre en vellykket 
leverandørdialog etter valget og under innføringen og videreutviklingen.   
Styringsgruppen er ansvarlig for å sikre at gevinstmål blir satt på virksomhetsnivå og at 
målinger blir gjennomført, sammenstilt og rapportert til styringsgruppen med jevn frekvens.  
 

4.2 Prosjektledelse 

Prosjektleder: Hege Elisabeth Rollstad (Solrun Skeibu fom. Mars 2019 tom. Desember2019) 

  
Prosjektlederens oppgaver:  

• Operativt ansvarlig for å gjennomføre prosjektet etter tildelte rammer.   
• Veileder kommunene i prosessen fram til implementering i drift er oppnådd.   
• Koordinere interkommunale erfaringsutvekslinger. 
• Prosjektets totale økonomiske ansvar.  
• Koordinere møter i styringsgruppen, og skriver protokoll fra møtene.   
• Leder og gjennomfører møter i interkommunal referansegruppen.   
• Følger opp rammene for prosjektet og ekstern informasjon.  

Rapporterer til styringsgruppen, rådmannsutvalget, Nasjonalt velferdsteknologiprogram og 
fylkesmannen. 
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4.3 Lokal prosjektleder og kommunal arbeidsgruppe 

Det opprettes arbeidsgrupper i hver kommune inkludert en leder, hvor både 
brukerrepresentanter og tillitsvalgte er med.   

Arbeidsgruppenes oppgaver:   

• Utføre kartleggingen av brukere, pårørende og ansatte, slik at faktiske behov blir 
avdekket.    

• Utarbeidelse av styringsverktøy slik som bla. milepælsplan, framdriftsplan og 
gevinstrealiseringsplan for kommunen.   

• Forankring i forbindelse med prosessen mot implementering av velferdsteknologiske 
løsninger i tjenesten.   

• Planlegge framdrift etter lokale forutsetninger og sette opp en arbeidsplan i samsvar 
med milepælplan for kommunen.  

• Identifisere hvilke ressurser som må til for å oppnå implementering,   
• Ansvar for implementering i den aktuelle kommunen  

Lokal prosjektleder har ansvaret for:  

• Spre informasjon til de andre medlemmene av gruppen, samt andre som ansees som 
relevante mottakere av informasjonen.   

• Innkalle til møter,   
• Koordinere/delegere arbeid ifht. prosessen mot implementering.   
• Skrive referat fra møtene som sendes til prosjektleder  
• Ansvaret for gjennomføring av månedlige rapportering, og sender den til 

prosjektleder og leder for helse- og omsorg i den aktuelle kommunen.   

Det vil være et behov for frikjøp av ressurser slik av arbeidsoppgavene blir gjennomført.   

Organiseringen av gruppen kan karakteriseres som delvis dynamisk og kan variere på 
størrelse ettersom hva som er arbeidsoppgavene og hvem som vil være en viktig ressurs i 
arbeidet med å få løst denne.   

Prosjektleder deltar på hvert møte i de kommunale arbeidsgruppene for å sikre framgang.   
  

4.4 Brukerrepresentant   

Det er opprettet samarbeid med brukerrepresentanter for både prosjektgruppe og 
arbeidsgrupper slik at de kan bidra med bruker og pårørendes synspunkter, samt stille gode 
spørsmål både i forhold til kartlegging og øvrige problemstillinger som dukker opp.  Om det 
hadde vært nødvendig hadde det blitt satt opp en egen referansegruppe kun bestående av 
brukerrepresentanter fra ulike interesseorganisasjoner.  

I anskaffelsesprosessen var også brukerrepresentant tilstedte spesielt ved utarbeidelse av 
underlaget og fikk komme med sine synspunkter på de behov som kommunene hadde 
kommet fram til gjennom behovskartleggingen.  
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Å ha brukerrepresentant med i prosjektorganiseringen er også et av kriteriene som følger av 
å ha mottatt midler fra Innovasjonstilskuddet til Fylkesmannen og Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram.  

 

4.5 Interkommunal referansegruppe 

Referansegruppens medlemmer: 

Prosjektleder                         Hege Elisabeth Rollstad 
IT-ansatt                                        Jim Hansen, Kvænangen              
Hjemmetjenesten                                 Linn Sylvi Steines (Kåfjord) 
Boligtjenesten utviklingshemmede       Sissel Moksnes (Skjervøy) 
Helse og omsorgsleder                          Sissel Bjørklund (Storfjord) 
Brukerrepresentant - Leder eldrerådet             Knut M. Pedersen (Nordreisa) 
Hovedverneombud                              Beate Severinsen (Nordreisa) 
Hovedtillitsvalgt – Fagforbundet                               Rodner Nilsen (Nordreisa),  
Videregående skole                           Siv Elin Hansen 

  
Referansegruppen vil bestå av ressurspersoner (hver kommune har en representant med, 
samt Nord-Troms Videregåendeskole). Medlemssammensetningen er så langt det går 
tverrfaglig og interkommunal.  Gruppen kom med innspill i form av råd og veiledning til 
prosjektorganisasjonen både når det gjelder framdrift, implementering og drift. 
Brukerrepresentant, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud skal være representant i 
denne gruppen.  

Prosjektleder eller styringsgruppe kan drøfte problemstillinger med ressurspersoner i 
gruppen samt få råd og veiledning. Også referansegruppen selv kan ha saker de ønsker å 
drøfte. Referansegruppen har ingen formell myndighet i prosjektet. Referansegruppen 
kommer sammen ved behov. Ble brukt i forhold til planlegging av prosjektet og i 
forbindelse med den innovative anskaffelsen som ble gjennomført av Nord-Troms 
kommunene.   
 

4.6 Prosjektressurser og rammer 

Prosjektet «Helseteknologi i Nord-Troms» vil bli gjennomført som en helhet, men må 
finansiere i flere omganger. Første søknad omhandlet en periode på ett år, mens 
prosjektperioden blir definert å strekke seg utover en femårs periode, 2017-2021.  

Prosjektet avgrenses til å gjelde i 5år, fra 2017 til og med 2020. Prosjektet forutsetter en 
prosjektleder i 100% stilling for gjennomføring og koordinering. Kommunene er forpliktet til 
å stille med personalressurser som sikrer gjennomføring. Ressurser er avgjørende for 
framgang og kvalitet på implementering 

4.6.1 Kompetanse- og innovasjonstilskudd 
Gjennom hele prosjektperioden har prosjektet mottatt midler fra Fylkesmannens 
kompetanse- og innovasjonstilskudd. Målet med tilskuddet var å styrke kommunenes evne 

463



11 

og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester. Tilskuddet har 
gått til å dekke en interkommunal prosjektleder i 100% stilling, til å holde interkommunale 
aktiviteter, reiseutgifter og konsulentbistand i forbindelse med anskaffelse.  
Interkommunal prosjektleder rapporterte årlig på prosjektet. 

4.6.2 Skjønnsmidler 
I 2018 fikk Nord-Troms visningsleilighet tilskudd fra Fylkesmannens skjønnsmidler som er en 
støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter som bidrar til å utvikle og implementere 
løsninger for digitalisering av kommunale tjenester, herunder også velferdsteknologi.  
Visningsleiligheten er ment å være et ledd i opplæring av ansatte slik at kommunens rolle 
som tjenesteprodusent blir styrket.  
Interkommunal prosjektleder rapporterte ved årsslutt.  

4.6.3 Nasjonalt velferdsteknologiprogram 
Vår 2017 ble prosjektet «Helseteknologi i Nord-Troms» søknad om deltagelse i programmet 
innvilget etter en intervjurunde med prosjektleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram, 
representant fra Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet, samt en representant fra 
fylkesmannen i Troms. «Helseteknologi i Nord-Troms» var det eneste prosjektet i Troms som 
fikk innvilget medlemskap i 2017.   

Nasjonalt Velferdsteknologi program (NVP) er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-
helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere tar i bruk velferdsteknologi. Hovedmålet 
for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i 
omsorgstjenestene innen 2020.  

Tilskuddordningen er en stimuleringsordning for delvis dekning av utgifter til prosjektledelse 
og implementeringsstøtte i kommunene. Kommunene som får tilskudd fra denne ordningen 
vil få oppfølgning underveis i prosjektperioden i from av nettverkssamlinger og 
prosessveiledninger til tjenesteinnovasjonsprosesser, samt støtte til anskaffelsesprosesser 
og opplæringstiltak.  

Velferdsteknologiprogrammet skal bidra til at kommunene tilføres nødvendig kompetanse 
innen innovasjon og innovasjonsledelse. Kunnskap om endringsprosesser og implementering 
er avgjørende for å sikre en vellykket innføring og bruk av velferdsteknologiske løsninger.  

Interkommunal prosjektleder rapporterte inn til Nasjonalt velferdsteknologiprogram på 
vegna av alle kommunene i Nord-Troms med jevne mellomrom etter utsendt mal, slik at 
programmet kunne tilpasse veiledningen til prosjektet.  

Tilskuddsordningen baserer seg på offentlige anbefalingene på det velferdsteknologiske 
området. 

Erfaringer ved å delta i et nasjonalt program:  

Prosessveiledninger 
Ved å delta i Nasjonalt velferdsteknologi fikk Nord-Troms kommunene mulighet til å motta 
prosessveiledninger. Disse ble organisert som interkommunale workshops der 
arbeidsgruppene fra hver av kommunene deltok. Under prosessveiledningene ble 
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kommunene veiledet gjennom relevante kartleggingsverktøy for tjenesteinnovasjon og 
prosjektprosessen som var tilpasset den delen av prosessen av implementering som 
kommunene befant seg i.  

De er faringene som ble gjort i forbindelse med deltakelse på prosessveiledninger er at 
kommunene fikk nyttige verktøy for å analysere og planlegge implementering. Ved å ha 
avsatt 2 dager til kun å fokusere på å jobbe med dette var bra.  

Det ble gitt hjemmelekser mellom hver prosessveiledning og samtlige av kommunene møtte 
på utfordringer for å få gjennomført disse i egen kommune på grunn av manglende tid og 
ressurser.  

Nettverkssamlinger 
På nettverkssamlingene til Nasjonalt velferdsteknologiprogram deltok alle prosjekt som var 
med i programmet fra hele Norge, hvert prosjekt fikk delta med 6 deltakere + prosjektleder. 
Formålet med nettverkssamlingene var at prosjektene fikk samme informasjon, og jobbet i 
grupper etterpå på tvers av prosjekt både for erfaringsutveksling og for å skape et nettverk. 
Nettverkssamlingene ble opplevd som svært lærerike og ikke minst ble det skapt et bedre 
samhold mellom de interkommunale prosjektlederne og de lokale prosjektlederne fra Nord-
Troms.  
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5. Gjennomføring  
«Helseteknologi i Nord-Troms» er et interkommunalt prosjekt, aktivitetene har derfor blitt 
gjennomført både i form av et interkommunalt samarbeid og individuelt arbeid i hver av 
kommunene i Nord-Troms.  

Prosjektet har vært et stort og omfattende prosjekt som har berørt mange interessenter. 
Det har vært viktig at endringene har skjedd gradvis, kommunene har utarbeidet en 
implementeringsplan som vil vise implementeringsframdriften etter behov i de ulike 
kommunene.  

Det har blitt rapportert fra hver av de deltakende kommunene at det ha vært utfordrende å 
gjennomføre alle prosjektets aktiviteter og prosesser på grunn av manglende ressurser. Til 
tross for dette har en god del blitt gjennomført.  

Videre i dette kapitlet blir det beskrevet de aktivitetene som har vært viktige for prosjektet.  
 

5.1 Interkommunale erfaringsutvekslinger 

I prosjekt organiseringen og gjennomføringen er det blitt lagt vekt på interkommunale 
erfaringsutvekslinger. De lokale prosjektlederne hadde en arena der de kunne drøfte ulike 
problemstillinger og utveksle råd i forbindelse med implementering av velferdsteknologi, 
drift av prosjekt, dialog med leverandør, prosedyrer og rutiner m.m.  
 
I begynnelsen ble det satt opp ulike tema for erfaringsutvekslingene, etterhvert gikk de 
lokale prosjektlederne over til å selv ha tema og utfordringer de ønsket å ta opp. 
Interkommunal prosjektleder skrev referat fra hver erfaringsutveksling.  
 
Resultatet med å ha månedlige erfaringsutvekslinger mellom de lokale prosjektlederne var 
en lavere terskel for å ta kontakt med hverandre over kommunegrensene, og være starten 
på et velferdsteknologisk nettverk i Nord-Troms kommunene. De interkommunale 
erfaringsutvekslingene ble veldig viktig og høyt verdsatt av de kommunale prosjektlederne 
og de vil bli videreført etter prosjektets slutt.  
 
De interkommunale erfaringsutvekslingene vil fortsette etter prosjektets slutt fordi de de 
lokale prosjektlederne ser på dette samarbeidet som svært verdifullt.  
  

5.2 Opplæring 

All opplæring under prosjektperioden ble organisert interkommunalt der det var mulighet 
for det med bakgrunn i bla. interkommunale erfaringsutvekslinger, kostnadsbesparelser på 
opplæring og for å forsøke å holde framgangen i kommunene oppe.   

Det kommunene erfarte som de største flaskehalsene for implementering av 
velferdsteknologi var opplæring, det å få gitt tilstrekkelig opplæring til ansatte slik at de 
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kunne bli trygg i bruken. Det var flere årsaker til at opplæring opplevdes som en flaskehals, 
ansatte jobber i turnus, mangel på ressurser til frikjøp, holdning til velferdsteknologi og 
dårlig forankring hos ledere.  
Det man ofte opplevde var at de ansatte som hadde vært på opplæring ikke fikk nok tid til å 
jobbe med den aktuelle velferdsteknologiske løsningen i tiden etter opplæring, effektiviteten 
i implementeringen vil da svekkes. Det mest ønskelige er at man i etterkant av en opplæring 
jobber aktivt med å få velferdsteknologi i drift.  
 
Holdning og forankring er to viktige elementer når det gjelder opplæring av ansatte, og de 
henger ofte sammen. Der man så det var dårlig forankret hos ledere og mellomledere ble 
det avsatt lite eller ingen tid til opplæring. Det å skulle endre holdning hos ansatte er et 
lederansvar, her er det leder som må legge til rette for at ansatte er tilstrekkelig informert og 
hvorfor velferdsteknologi satses på og hva som er målet for den aktuelle tjenesten, hvilke 
gevinster som ønskes oppnådd og lignende. Lederne har et ansvar for å bidra til å skape 
interesse og motivasjon for endringen slik at det skapes engasjement blant ansatte. Alle 
ansatte i en tjeneste må være med på å gjøre endringene for å få en vellykket 
implementering.  

Nedenfor listes opp opplæringstiltak gjennomført i løpet av prosjektperioden. 

5.2.1 Lunsj- og personalmøter 
En av de første tiltakene som ble igangsatt for å informere ansatte om velferdsteknologi og 
det interkommunale prosjektet var at interkommunalporsjektleder reiste ut til kommunene 
og hadde lunsjmøter med ansatte i fortrinnsvis hjemmetjenesten. Denne typen møter ble 
mye brukt i starten for å informere om hva velferdsteknologi er, etter hvert i prosjektet ble 
det gjennomført mer målrettet opplæring.  

5.2.1 Velferdsteknologiens ABC 
Det er blitt arrangert flere runder med Velferdsteknologiens ABC i Nord-Troms kommunene.  

Første runde ble arrangert av USHT Troms, sammen med Interkommunal prosjektleder i 
Nord-Troms, Leder for Løkta samarbeidet og ansvarlig for velferdsteknologi i Tromsø 
kommune. Velferdsteknologiens ABC ble arrangert i 2017/2018 for alle kommunene i Troms 
fylke, med tre fagsamlinger i Nord-Troms, Løkta-regionen og Tromsø. Oppstart Oktober 2017 
og ferdig Mai 2018. 
Interkommunal prosjektleder ble invitert med i prosjektgruppen og var med å planlegge 
gjennomføringen av Velferdsteknologiens ABC i Troms, samt foreleste i brukerkartlegging på 
alle plassene det var fagsamling. 
Til sammen i Nord-Troms var det 70 ansatte fordelt på kommunene som tok 
Velferdsteknologiens ABC.  

Runde nummer av Velferdsteknologiens ABC var i interkommunalregi, arrangert av 
interkommunal prosjektleder. med oppstart Desember 2018 og avslutning Mars 2019. Ca. 50 
ansatte fordelt på Nord-Troms kommunene deltok.  

Lokale prosjektledere kjører lokale varianter av Velferdsteknologiens ABC som nå har 
kommet som nettkurs. Andre kommuner fra Nord-Troms blir også invitert med på de lokalt 
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arrangerte. Noen av kommunene opplevde store utfordringer ved å skulle gjennomføre 
dette på egenhånd, dermed fikk de ikke satt i gang Velferdsteknologiens ABC. Det som ble 
foretrukket var at Velferdsteknologiens ABC ble arrangert i interkommunalregi.  

5.2.3 Superbrukere 
Gjennom prosjektet ble det en enighet om å satse på superbrukere for velferdsteknologi 
innenfor de ulike tjenestene. Superbrukerne fikk ekstra oppfølging og oppfølging, spesielt i 
forhold til administrasjonsprogrammet for å legge inn brukere og opplysninger.  

Superbrukerne ble valgt ut etter interesse for velferdsteknologi slik at de ble gode 
ambassadører for implementeringen i den aktuelle tjenesten. Superbrukerne skal også 
fungere som en ressurs for de andre ansatte i tjenesten.  

Flere av kommunene opplevde utfordringer i å finne superbrukere ute i tjenestene, av den 
grunn at dette ble arbeidsoppgaver som kommer i tillegg til de andre arbeidsoppgavene som 
de ansatte hadde. Det var lite eller ingen frikjøp til å kunne erverve seg kunnskap og 
kompetanse som er ment for en superbruker å ha for å kunne være ressursperson for de 
andre ansatte på avdelingen.  

5.2.2 SkillAid 
Som et tiltak for å få opp kvaliteten på opplæringen for velferdsteknologi har kommunene i 
Nord-Troms gått for å bruke SkillAid opplærings app.  

SkillAid er en opplærings app, en mobil løsning for kunnskapsformidling rettet spesielt mot 
helse- og omsorgssektoren. Innholdet i opplæringen blir presentert på en pedagogisk måte 
med fokus på enkelt språk, kortfattet og tydelig informasjon. Innholdet skal være forståelig 
for alle, uavhengig brukerens erfaring og faglige forkunnskaper. SkillAid inneholder hva, 
hvorfor og hvordan kunnskap om ulik velferdsteknologi. Innholdet er så presist at det kan 
benyttes av både helsepersonell, pårørende og pasienter, med formål er å sikre bruk av 
velferdsteknologi for bedre pasientsikkerhet. Det finnes opplæring som også er nyttig for 
ufaglærte slik at man kan sikre bedre kvalitet på tjenestene som gis.  

Det å skulle kjøre store opplæringsfrekvenser for ansatte byr ofte på store utfordringer. Det 
er vanskelig å sette av tilstrekkelig med tid i en travel arbeidshverdag for at ansatte skal 
kunne delta og leie inn leverandør til å gjennomføre opplæringer er kostbart spesielt for små 
kommuner. En annen utfordring er tilkallings- og ferievikarer som ikke vil få opplæring på lik 
linje som fast ansatte, hvordan skal man kunne nå fram til dem med kunnskap om 
velferdsteknologi.  

Kommunene i Nord-Troms besluttet å ta i bruk SkillAid innenfor helse- og omsorgssektoren 
for sikre tilstrekkelig opplæring og kunnskap blant ansatte i forhold til velferdsteknologi. 
Dynamiskhelse som er leverandør av SkillAid har et samarbeid med HEPRO AS og dermed vil 
kommunene ha tilgjengelig opplæring gjennom appen på all den teknologien de har i bruk i 
tjenestene.  

Det finnes lite erfaringer om bruk av SkillAid fra de deltakende kommunene i prosjektet da 
de tar i bruk opplæring app tett opp mot dato for prosjektavslutning. De vil ta en evaluering 
av bruk i slutten av 2020.  
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5.2.3 Visningsleilighet 
Visnings- og opplæringsleiligheta som ble utarbeidet gjennom delprosjektet har til hensikt å fungere 
som en opplærinsarena både for ansatte, pårørende og pasienter/pårørende. Visningsleilighet mer 
omtalt i kapittel 7.  
 

5.3 Nye arbeidsmetoder og rutiner 

Implementering av velferdsteknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren er mer en 
kun teknologi, det krever endring av arbeidsmetoder og rutiner. Det sies at implementering 
av velferdsteknologi innebærer 20% teknologi og 80% organisering, og dette er noe 
kommunene har erfart gjennom prosjektperioden.  

5.3.1 Tjenestedesign 
Gjennom prosessveiledningene fikk kommunen opplæring i verktøy for å designe nye 
tjenester. De kommunale arbeidsgruppene fikk opplæring i innsiktsarbeid slik som 
kartlegging av tjenestene som helhet, verktøy for tjenestedesign og  

Den første oppgaven kommunene fikk var å gjøre seg kjent med statistikk og tall fra pleie- og 
omsorgssystemet for å få et overblikk over hvordan helse- og omsorgstjenesten fungerer i 
dag og hvordan den har utviklet seg over tid, hvilken brukergruppe er størst, hvor mange 
timer som er fordelt på de ulike tjenestene er viktig for å danne seg et helhetlig bilde og for å 
se hvor utfordringene ligger. For noen av kommunene bydde dette på store utfordringer, 
vedtak var ikke oppdaterte og det var en stor jobb for å få denne oversikten. Disse 
kommunene ble nødt til å endre sine rutiner på saksbehandlingen og oppdateringen av 
vedtak. 

Avviksrapporter ble også analysert for å se hvilke avvik som dominerte i de ulike tjenestene. 
Her oppdaget man at det det ikke var rutiner eller kultur blant ansatte for å skrive avvik.  

Tjenesteforløp er blitt utarbeidet for hver velferdsteknologisk løsning. Forløpet viser en 
oversikt over rutiner og prosedyrer for å ta i bruk den aktuelle velferdsteknologiske 
løsningen.  

5.3.2 Nye rutiner for saksbehandling  
Fokus på rutiner for saksbehandling med blant annet igjennom en interkommunal workshop 
for søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester, der ulike eksempler på søknadsskjemaer 
ble sett på med mål om å finne en variant som passer for den enkelte kommune i Nord-
Troms. Ved prosjektslutt har alle kommunene byttet ut søknadsskjemaene fra å være 
avkryssingsskjema til å ha et fokus på å beskrive brukerens behov. Dette for å kunne på en 
bedre måte vurdere velferdsteknologi som en tjeneste. 

Kommunene i Nord-Troms har også begynt prosessen med å utrede muligheten for 
muligheten for å kunne søke digitalt.  

Det er blitt arrangert interkommunal workshop i forhold til saksbehandling og lovverk.  
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Interkommunal prosjektleder har utarbeidet en veileder for saksbehandling for 
velferdsteknologiske løsninger som Nord-Troms kommunene kan ta utgangspunkt i eller 
benytte seg av.  

5.3.3 Nye kartleggingsrutiner 
I løpet av prosjektperioden har kommunene i Nord-Troms utarbeidet kartleggingsskjema og 
rutiner for å bedre kunne fange opp bruker/pasientens behov.  

Det har blitt arrangert interkommunal workshop i forhold til brukerkartlegging. Hver av 
kommunene har gått igjennom sine kartleggingsrutiner, de tok utgangspunkt i det 
kartleggingsverktøyet som var utarbeidet av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram og har 
tilpasset de lokalt. Det har vært et fokus på å forsøke å samkjøre flere kartleggingsskjemaer 
for å unngå å måtte benytte flere forskjellige. De fleste av kommunene har forsøkt å tilpasse 
kartleggingsspørsmålene slik at de kan fange opp informasjon til IPLOS registerings også. 
Flere av kommunene har også begynt å samarbeide med de pågående prosjektene i forhold 
til hverdagsrehabilitering, se på deres kartleggingsskjema for å se på muligheten for å kunne 
utarbeide et felles kartleggingsverktøy, i hvert fall for førstegangskartleggingen. Det har vært 
viktig å tenke helhet og effektivisering av arbeidsprosesser.  
Kommunene gjorde seg erfaring med at det måtte en spesifikk andregangskartlegging for 
hver av de ulike velferdsteknologiske løsningene, da man må ha spesifikk informasjon som er 
relevant for å forme en best mulig tjeneste for pasient/bruker som både er forsvarlig og som 
de vil ha mest mulig nytte av.  

Det har blitt forsøkt å gå igjennom lovverk som er relevant for velferdsteknologi og se på 
hvilken informasjon som kartleggingsskjemaene må fange opp for å kunne gi en god 
vurdering av forsvarlighetskravet.   

Holdningsendring, begynne å se mer av hva bruker/pasient klarer i hverdagen. Samarbeide 
tettere med hverdagsrehabilitering.  
 

5.4 Forankring  

Forankring hos ledere på alle nivå og ansatte er utgangspunktet for å kunne implementere. 
Alle må se nytten av de endringer som må gjøres og hvorfor dette må gjøres. Mistes noen av 
lasset her betyr det at fremgangen i prosjektet stagnerer eller stopper opp.  

Interkommunal prosjektleder brukte mye av den første tiden etter prosjektoppstart til 
forankringsaktiviteter. Fordi prosjektet var sprunget ut fra rådmannsnivå var det lite eller 
ingen kjennskap til prosjektet eller til hva velferdsteknologi var.  

Prosjektet utfordringer med forankring i mer eller mindre grad gjennom hele 
prosjektperioden, slik at dette ble jobbet med konstant gjennom ulike forankringsaktiviteter.  

5.4.1 Lederforankring 
Forankring og involvering av ledere er en suksessfaktor for implementering. Når ledere ikke 
var tilgjengelig og fraværende fra prosjekt gikk også prosessen langsommere, i noen tilfeller 
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stoppet den opp. For å kunne endre på arbeidsmetoder og rutiner så er det nødvendig at 
alle ledere på alle nivå er med på laget og motiverer de ansatte.  

Samtlige kommuner i prosjektet erfarte at det var vanskelig å få ledere med i prosessen, de 
var ofte fraværende og det skapte en usikkerhet for den lokale prosjektlederen i videre 
framdrift. Dårlig leder forankring var også tydelig ved at ansatte var lite informert om de 
endringene som tjenestene sto overfor og det var ikke avsatt tid til møter og annet 
kartleggingsarbeid. Dette er noe som gradvis ble bedre i prosjektperioden, men er ved 
prosjektslutt fremdeles ikke optimalt. Slik at det må jobbes videre med lederforankring.  

5.4.2 Lunsj- og personalmøter 
For å drive forankring på 1.linje nivå ble det satt opp fysiske møter i form av lunsj- og/eller 
personalmøter. Ved fysiske møter var det enklere å identifisere de som var positiv og de som 
var negativ til implementeringen. De hadde behov for ulik involvering og informasjon.  

5.4.3 Interessent analyse og planlegging av forankringsaktiviteter 
Etter at kommunene var informert om pågående prosjekt ble det etablert en arbeidsgruppe i 
hver av kommunene. Etter å ha deltatt på prosessveiledning fikk arbeidsgruppene opplæring 
i å gjennomføre en interessentanalyse for implementering av velferdsteknologi i deres 
kommune. Gjennom denne analysen fikk de oversikt over hvem som er interessentene, altså 
hvem blir påvirket av at det implementeres velferdsteknologi og i hvilken grad disse blir 
påvirket. Dette ga arbeidsgruppen en indikasjon på hvem som har behov for informasjon om 
prosjektet, informasjonens innhold for de ulike interessentene og på hvilken måte de burde 
informeres og av hvem. Gjennom interessent analysen fikk de også e oversikt over hvem 
som kunne påvirke implementeringsprosessen og på hvilken måte, disse kunne de ta enten 
velge å observere eller ta med i planlegging og gjennomføringsprosessen om 
påvirkningskraften var stor.  

Interkommunal prosjektleder informerte i starten i alle kommunene, spesielt overfor 
politikere og ledere. Etter hvert ble lokale prosjektledere så trygge at de overtok dette selv, 
og interkommunal prosjektleder kun informerte i interkommunale fora eller utad av 
regionen.  
 

5.5 Velferdsteknologi  

De velferdsteknologiske løsningene som kommunene har satt begynt utprøving og 
implementering er valgt ut på bakgrunn av behovskartlegging i hver enkelt kommune. 
Behovet varierer noe fra kommune til kommune slik at alle kommunene har ikke startet opp 
med bruk av all teknologi men har fokusert på en eller flere.  

Det har også vært viktig å prøve ut ulike velferdsteknologiske løsninger for å erfare hva som 
må endres på rutiner og prosedyrer i forhold til kartlegging og oppfølging ved bruk. 

5.5.1 Digitalisering av trygghetsalarmer 
I Nord-Troms jobbes det i løpet av 2020 med fulldigitalisering av trygghetsalarmer. 
Utbyttingen av trygghetsalarmer er svært sentralt i forhold til å planlegge framtidsrettet i 
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forhold til utvidet bruk av velferdsteknologiske løsninger i tjenestene. Den digitale 
trygghetsalarmen er forutsetning for bruk av sensorteknologi i privathjem og omsorgsbolig. 
 
Ved prosjektets oppstart mottok 4 av 6 kommuner varsel fra trygghetsalarmer ute hos 
hjemmeboende brukere ved det lokale sykehjemmet for deretter å videreformidle ut til 
hjemmetjenesten. Dette ble beskrevet av kommunene som en dårlig løsning, opplevde 
utfordringer ved videreformidling av informasjon og dermed ofte feilutrykkinger.  

Prosjektet hadde satt seg som mål å skape en forutsigbar og trygg tjeneste ved å organisere 
mottaket av varsler fra trygghetsalarmer og annen velferdsteknologisk løsning på en 
tilfredsstillende og fleksibel måte for å møte framtidens utfordringer.  I anskaffelsen var det 
lagt vekt på å anskaffe en velferdsteknologisk plattform som håndterer varsel fra 
trygghetsalarmer med tilhørende sensorisk. I Hepro responsapp håndterer ansatte varsler 
fra trygghetsalarmer og annen sensorikik og teknologisom har en integrasjon mot løsningen.  

Utfordringer som ble møtt på i denne prosessen var de områder som var uten for 
mobildekning.  

5.5.2 E-lås  
Elektronisk dørlås (E-lås) er et nøkkelfritt låssystem som i velferdsteknologisk sammenheng 
installeres på ytterdør hos innbyggere som mottar hjemmetjeneste. 

Formålet med å implementere e-lås er effektivisere nøkkelhåndtering i tjenesten og bedre 
sikkerhet ved at nøkler ikke blir borte. I den kommunen som har rullet ut 60stk ser vi at det 
har forenklet nøkkelhåndteringen og de er enkle i bruk.  

I forkant av installasjon ble det sendt ut informasjonsskriv sammen med et samtykkeskjema 
som bruker og/eller huseier skrev under på før installasjon. Det var tidkrevende å få tillatelse 
fra bruker som bodde i boliger de leier, da husvert også må samtykke til installasjon. På 
leilighetsbygg med felles inngang må det installeres også en e-lås på felles ytterdør.  

Utfordringene som ble møtt på under installasjon av e-lås var at på gamle dører og låskasser 
passet ikke e-låsene.  

Når ansatte kom fram til bruker finner ikke appen automatisk den nærmeste døren, den 
ansatte må dermed leite seg igjennom listen over brukere med e-lås.  

Brukere syns at e-lås er nytt og spennende, men også litt skeptisk til om det faktisk fungerer.  

Erfaringer fra Nordreisa kommune som har 60 e-lås i bruk per i dag.  
Gevinster ved bruk av e-lås gir spart tid i form av å slippe å leite nøkler.  
Nå slipper også den som har nøkkel til bruker å kun håndtere alarmer fra vedkommende, 
alarmen kan nå håndtere av den ansatte som er ledig fordi de ikke trenger å ha med seg 
nøkkel.  
Litt tryggere på natt, responstiden er blitt kortere fordi ansatte slipper å kjøre innom 
hjemmetjenestens kontor for å hente nøkkel til vedkommende alarmen utløses hos.  
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5.5.3 Elektronisk medisineringsstøtte 
Dette omfatter elektroniske multidosedispensere og rondell løsninger. Til forhåndsinnstilte 
tider varsles bruker ved lyd og/eller blinkende lys når medisinen skal tas. Det ble bruk 
Evondos og Medido for multidose og Pilly som rondell løsning.  Hvilken modell som ble tildelt 
er avhengig av om bruker hadde multidose eller fikk dosert ut medisin i dosett.  

Hovedformålet var rett medisin til rett tid og de helsegevinster og frihet som følger med det, 
men man erfarte mange andre gevinster.  
 
Da Nord-Troms kommunene startet med å ta i bruk elektronisk multidose dispenser falt 
valget på Dignios, medido. Utelukkende fordi de var enklest å forsvare i en økonomisk 
sammenheng. Man kan diskutere i ettertid om dette var riktig fokus å ha.  

Multidose posene som kommunene i Nord-Troms benyttet gjennom sin avtale på medisin 
var ikke integrert mot Dignios Medido, maskinen leste ikke multidoseposene. Etter et 
saarbeid med Dignio ble det gjennomført en delvis integrasjon, men fremdeles oppleves det 
at det kuttes feil og det kommer feilmeldinger.  

De fleste tilbakemeldingene har vært positiv i forhold til bruk elektronisk 
medisineringsstøtte. Brukernes hverdag har fått en positiv endring, de mestrer hverdagen i 
større grad enn før de begynte å bruke elektronisk medisineringsstøtte.   

En multidosedispenser passer ikke for alle av ulike årsaker, slik at det har vært noen 
mislykkede forsøk. I disse situasjonene har det vært viktig med evaluering over hva som gikk 
galt og hvorfor i prosessen, ta lærdom av det og eventuelt endre rutiner i forhold til 
kartlegging og oppfølging ved behov. Det å bruke elektronisk medisineringsstøtte i 
tjenestene er nytt for ansatte og de har behov for å erverve seg erfaring i bruken.   

Ved implementering av elektronisk medisineringsstøtte har det parallelt blitt jobbet med å få 
flest mulig brukere og pasienter over på multidose både i hjemmetjenesten og på institusjon 
som et tiltak i forhold til å forbedre kvalitet og effektivisering. Gjennomgående utfordringer 
med dette har vært rutiner for bestilling og levering av multidose fra apotek, medisinering 
som stadig ikke kan pakkes i multidosepose og samarbeid med fastlegene. Utfordringene 
med fastlegene kunne vært løst gjennom bedre forankring og ved å ha vært mer med inn i 
prosjektet.  
Tidligere i prosjektperioden kunne man oppleve at man hadde en potensiell bruker for å 
benytte seg av en multidosedispenser, men vedkommende hadde ikke multidose og det var 
utfordrende å få vedkommende over på multidose, dermed kunne man gå glipp av 
potensielle brukere. Dette er ikke lenger en utfordring.  
 
5.5.4 Pasientvarslingssystem  
Samtlige institusjoner i Nord-Troms (minus Storfjord, de anskaffet pasientvarslingssystem 
uavhengig de andre) hadde gamle pasientvarslingssystem, det var vanskelig å finne 
reservedeler og fungerte dårlig.  
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Kommunenes bygningsmasse ved prosjektstart på sykehjem bar preg av gammel 
infrastruktur, slik at samtlige sykehjem og heldøgns omsorgsboliger ble kablet på nytt for å 
oppnå tilfredsstillende krav.   

Pasientvarslingssystemet som kommunene ønsket å anskaffe skulle gjøre hverdagen mer 
fleksibel og trygg for ansatte og pasient. Det ble lagt vekt på effektive arbeids- og 
kommunikasjonsmetoder. Man ønsket forutsigbarhet og sikre løsninger sik at man kunne 
redusere risiko for fall og tilpasse etter pasientens behov. Det var også viktig at 
pasientvarslingssystemet bygget på samme løsning som for hjemmetjenesten slik at 
pasientene kunne kjenne igjen teknologien og eventuelt kunne ta med seg inn samme 
teknologi som de hadde hatt på tidligere bosted inn på institusjon. Ved å benytte samme 
løsning vil man også unngå at ansatte som veksler på å jobbe mellom ulike tjenester må 
forholde seg til to ulike systemer, og at man unngår opplæringskostnader knyttet til ansatte 
opplæring.  

Kommunenes utvikling av infrastruktur i bygningsmassen innenfor helse- og omsorg krever 
et tett samarbeid mellom velferdsteknologi og kommunens IKT-avdeling. Å drifte et 
pasientvarslingssystem som ikke har forsinkelser mellom mottakere og sendere, krever en 
godt utbygget wifi-dekning på hele bygget. Alarmene skal raskt komme fram slik at 
responstiden blir lavest mulig og tryggheten øker for både pasient, pårørende og ansatte.  

Per 30.06 er to av fem kommuner i drift med nytt pasientvarslingssystem levert av Hepro, de 
resterende er ferdig kablet, installasjon av bruker nær teknologi og opplæring starter høst 
2020. Regner med at alle vil være i drift i utgangen av 2020.  

5.5.5 Digitalt tilsyn 
RoomMate, et infrarødt kamera som kan brukes både til tilsyn og til å registrere fall har blitt 
tatt i bruk i Kvænangen kommune, veldig fornøyd med kamera. Resterende kommuner har 
satt denne i sin implementeringsplan. 
Må jobbe med tjenesteforløp og rutiner for saksbehandling i forhold til bruk av denne. Kun 
erfaringer ved bruk av dette ene kameraet i Kvænangen.  
 
Dørsensorer blir brukt i flere av kommunene, men kun i fåtall. Disse kobles opp mot 
trygghetsalarm som sentralhub for kommunikasjon i hjem. Dette har ikke blitt rullet ut i 
fullskala. Her gjenstår det oppdaterte tjenesteforløp.  

Lyngen, som er en av de to kommunene i Nord-Troms som har ferdig implementert 
pasientvarslingssystem, har kun digitalt tilsyn på institusjon der vedtak er kun tilsyn. De har 
som målsetting at de skal slutte å gå tilsyn.  
De ansatte har gode erfaringer med løsningen. Når for eksempel en sengealarm gir varsel, 
logge de seg på å kan se inntil bruker via smarttelefonen, de kan da gjøre tilsyn der de er. På 
forhånd er det gjort avtale med pasient/pårørende om når tjenesten kan logge seg på og se 
via kamera inn til pasient. På forhånd har tjenesten gjort all saksbehandling før digitalt tilsyn 
ble tatt i bruk.  
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5.5.6 Videokommunikasjon 
Under coronasituasjonen har Kvænangen og Kåfjord tatt i bruk Komp pro.  
Kvænangen har brukt disse i forbindelse med tilsyn i hjem hos pasienter som ikke behersker 
å bruke Teams eller Skype og der det har vært behov for å se omgivelsene også i en samtale. 
Tjenestene har også brukt denne til å sende påminnelser og meldinger til bruker/pasient.  
Kåfjord har brukt Komp i kommunikasjon mellom pasient og pårørende på institusjon, noe 
som har fungert veldig bra. Flere pårøende har kjøpt Komp privat og benytter den til 
kommunikasjon.  
 

5.6 Oppnåelse av milepæler 

De milepæler som prosjektet har gjennomført: 
 M1: Behovskartlegging av hjemmetjeneste og institusjon 
 M2: Anskaffe velferdsteknologisk løsning med tilhørende plattform 

 
De milepæler som er delvis gjennomført: 

 M3: Opplæring 
Her mangler at alle ansatte i hele helse- og omsorgstjenesten har gjennomført 
tilstrekkelig opplæring. Her må kommunene selv sørge for opplæring i Hepro 
respons, ulike velferdsteknologiske løsninger og deres forsystem. Sikre at alle ansatte 
får nok opplæring til at de føler at de er trygge i bruk. Arrangere lokalt 
velferdsteknologiens ABC for å sikre kunnskap blant ansatte.  
 

De milepæler som ikke er gjennomført: 
 M4: Ekstern kommunikasjon, informasjon på kommunenes hjemmeside og 

informasjonsbrosjyre. Noen kommuner har startet arbeidet med dette, men ikke blitt 
ferdig. 

 M5: Velferdsteknologi implementert i alle tjenester i hjemmetjenesten  
Denne er påbegynt, men ingen kan per nå si at de er helt ferdig med å ha 
implementert all teknologi de har satt på sin implementeringsplan.  

 M6: Velferdsteknologi implementert på institusjon.  
Det er kun Kåfjord og Lyngen som per 30.06 har pasientvarslingssystem på institusjon 
i drift. Her gjenstår det enda noen få justeringer.  
Resterende kommuner har kun kablet institusjonene, begynner implementering høst 
2020.  

 M7: DPIA gjennomført for all velferdsteknologi som er i bruk.  
 

5.7 Gjenstående elementer i gjennomføringen 

Fordi prosjektet ble avsluttet før alle prosesser var ferdig er det noen elementer som 
gjenstår. Disse må hver av kommunene ta ansvar for selv.  
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5.7.1 DPIA (Data Protection Impact Assessment) – Personvernskonsekvensutredning etter 
GDPR for ulike velferdsteknologiske løsninger 
Det foreligger et krav om DPIA i GDPR. Kommunene må ha kjennskap til hvilke krav som 
ligger til grunn for vurdering av behov for DPIA, når må DPIA gjennomføres. Mer informasjon 
om kriterier når DPIA kan bli et krav kan man lese på direktoratet for e-helse sine sider. 

Kommunene skal ha kunnskap om og oversikt over hvilke personopplysninger kommunen 
behandler, hvorfor de behandles og hvordan.  

Kun en av kommunene har begynt med utarbeidelsen av en oversikt over hvordan person- 
og helseopplysninger behandles og varetas av kommunen.  

5.7.2 Rutiner visningsleilighet  
Rutiner for bruk av visningsleiligheten er ikke på plass.  

Det mangler også en del velferdsteknologiske løsninger som benyttes i Nord-Troms 
kommunene. Dette må kommunene ha en dialog med Hepro som leverandør og finne 
løsning på hvem som skal betale eventuelle lisenskostnader. Rutiner for hvem som skal stå 
for visning for pasienter og pårørende, samt ergoterapeutens rolle i forhold til 
visningsleiligheten.  

5.7.3 Ekstern kommunikasjon 
Det finnes ikke informasjon på kommunenes nettsider om de velferdsteknologiske 
løsningene som tilbys i de aktuelle kommunene og hvordan man tar kontakt med tjenester 
for mer informasjon om dette. Dette må hver enkelt kommune utforme.  

5.7.4 Rutiner for forvaltning av avtale 
Det er ikke noen rutiner for hvem som skal følge opp den interkommunale delen av avtalen 
med leverandør. Hver enkelt av kommunene følger selv opp avrop på avtale, rutiner for 
oppfølging framover etter prosjektslutt er ikke kjent per 30.06.  

5.7.5 Gevinstrealisering 
Kommunene har kun gjennomført gevinstplanlegging og rutiner for oppfølging. Da de ikke 
har rullet noe ut i fullskala har man lite informasjon om de totale gevinstene i forhold til 
unngåtte kostnader, spart tid og økt kvalitet i tjenestene. Dette er typiske aktiviteter som må 
følges opp av leder og ansatte når teknologi er implementert.  
Det har også vært utfordringer i forbindelse med å få helsepersonell til å gjennomføre 
gevinstkartlegging og oppfølging fordi de ikke er vant med dette fra tidligere, og kan til dels 
ha dårlige holdninger mot det. Den andre utfordringen i forbindelse med gevinstoppfølging 
er resurser, det blir en aktivitet på toppen av alle de andre arbeidsoppgavene de allerede 
har.  
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6.  Felles anskaffelse for Nord-Troms 
som region 

Kommunene har gått sammen i å utføre en fellesanskaffelse på et helhetlig og sømløst 
velferdsteknologisk system som skal danne et fundament for å utvide og utvikle et helhetlig 
tjenestetilbud rundt velferdsteknologi. Det legges vekt på muligheten for å kunne 
effektivisere arbeidsprosesser og kommunikasjon mellom pasient-ansatt og ansatt- ansatt.  
Kommunene hadde behov for èn leverandør med en totalløsning som også kan levere 
integrasjon til andre løsninger ved bruk av APIer som følger anbefalte internasjonale 
standarder.  

Bakgrunn for en felles anskaffelse er at de har samme fagsystem og felles IKT-infrastruktur 
gjennom Nord-Troms IKT. Dermed vil det bli en forenkling i noe av driften og forvaltningen 
av velferdsteknologien. En felles anskaffelse ville også gi kommunene i Nord-Troms større 
innkjøpsmakt, økt kompetanse ved å jobbe sammen, kostnadsbesparelser fordi man ikke 
trenger å kjøre separate prosesser og en bedre utnyttelse av ressursene.  

 

 

 

Formålet med en total anskaffelse som både dekker behov for hjemmetjeneste, boenheter, 
omsorgsboliger og institusjon i alle kommuner. Tjenestemottakere i kommunene skal få 
moderne, effektive og gode tjenester understøttet av trygghetsskapende teknologi.  

Leverandøren som vant anbudet var HEPRO AS.  

 

 

 

 

 

6.1  Hvorfor en innovativ anskaffelse 

Som vi ser innledningsvis er hovedmålet for prosjektet å implementere velferdsteknologi i 
helse- og omsorgstjenestene i Nord-Troms, med et fokus på trygghet og mestring i 
hverdagen med bakgrunn i den demografiske utviklingen. Ut ifra hovedmålet kan man se at 
tjenestene trenger en endring, en innovasjon i tjenestene innenfor helse- og omsorg for å 
kunne oppnå dette målet og opprettholde det sammen med at etterspørselen etter 
tjenester vil øke i framtiden. Velferdsteknologi er noe nytt som skal implementeres. 

Nord-Troms IKT er et interkommunalt IT samarbeid mellom de fem kommunene 
Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.  

HEPRO AS be etablert i 1987 og hovedkontoret ligger på Rognan. En moderne og 
framtidsrettet kompetansebedrift som utvikler, produserer og selger hjelpemidler og 
velferdsteknologi av høy kvalitet og rent design. Bedriften har lang erfaring med 
utvikling av produkter og løsninger som skal gjøre hverdagen enklere. Visjonen er å gi 
kundene muligheten til å klare seg selv, delta aktivt i egen hverdag og bo lengre 
hjemme. 
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Ved å definere innovasjon som noe nytt og nyttig som er tatt i bruk og som skaper verdi, er 
innovative anskaffelser en metode eller måte å gjennomføre anskaffelsesprosessen på slik at 
den muliggjør eller resulterer i innovasjon. Prosessen fokuserer på at et godt definert behov 
etterspør en løsning for nettopp dette behovet, begrep som økt kvalitet på tjeneste, 
effektivitet er noe som er særlig knyttet til en slik type anskaffelse.  

Innovative anskaffelser var en relativt ukjent metode for gjennomføring av anskaffelse i 
Nord-Troms, i kommunene i Nord-Troms var det lite eller ingen erfaring med å gjennomføre 
en slik anskaffelse. Valget falt til slutt på å leie inn kompetanse fra PA Consulting for å bistå i 
anskaffelsesprosessen. De hadde tidligere vært med å gjennomføre anskaffelser på 
velferdsteknologi for andre kommuner i Norge slik at de kjente leverandør markedet. Det ble 
besluttet å gjennomføre en konkurranse med forhandlinger der det ble sendt ut en 
prekvalifisering som åpner opp for forhandling med de leverandørene som ble valgt ut.  

Arbeidet startet opp i November 2018. I slutten av November ble den første workshopen 
avholdt i forbindelse med anskaffelsen og utarbeidelse av kravspesifikasjon.  
 

6.2  Avdekke kommunenes behov 

Kommunene jobbet hver for seg med å avdekke behov ute i tjenestene. Det laget oversikter 
over dagens tjenesteforløp, og identifiserte flaskehalser og utfordringer. De laget også 
tjenesteforløp for hvordan de framtidige tjenestene er ønskelig at skal se ut, for å få en 
bedre oversikt over behov de trenger en løsning for.    

De så på tall over de ulike tjenestene, hvor mange brukere/pasienter er mottakere og hvor 
mange timer brukes totalt sett i løpet av en uke og en måned. Dette ble sett opp imot 
statistikk hentet fra SSB for befolkningsfremvekst i hver enkelt kommune. Tallene ble 
summert opp slik at man fikk et felles tall for å behovene i Nord-Troms som helhet.  

På denne måten ble dannet et helhetlig bilde for hver av kommunene enkeltvis og Nord-
Troms som helhet.  

6.2.1 Interkommunal anskaffelsesgruppe 
Det ble satt i sammen en interkommunal anskaffelsesgruppe der behovene fra hver av 
kommunene skulle trekkes sammen i en kravspesifikasjon. Det var et fokus på å få med alle 
kommunene sammen med en faglig bredde, IT og innkjøpskompetanse, samt 
brukerrepresentant for å få med brukernes perspektiv i utformingen.  

6.3  Anskaffelsesprosessen  

I utgangspunktet ble første anskaffelse lagt ut på KGV i slutten av Januar 2019. Før 
anskaffelsen var over fikk Nord-Troms kommunene brev om midlertidig forføyning, og måtte 
tilslutt avslutte konkurransen og starte den på nytt. Konsulenten som var innleid hadde gjort 
en feil med en formel i prisskjemaet til konkurransegrunnlaget.  

Dette var et stort steg tilbake på allerede pressede tjenester. Den første konkurransen 
hadde gitt kommunene mer erfaring omkring velferdsteknologi og mulighetene. 
Kommunene hadde nå fått mer kunnskap om hvilke behov de trengte løsning til.  

478



26 

6.3.1 Endring av evalueringskriterier 
Som følger av mer kunnskap om velferdsteknologi og vårt behov etter den første avsluttede 
konkurransen ønsket man å gjøre en endring i kravspesifikasjonen og evalueringskriteriene. 
Vekt på integrasjon økte man fra 20% til 30% fordi man ønsket i større grad enn tidligere 
effektive arbeidsprosesser og minst mulig tidkrevende dobbelt føringer for ansatte. Dermed 
ble kvalitet justert ned fra 60% til 50%, mens pris fremdeles lå på de samme 20%.  

6.3.2 Juridisk kompetanse 
Erfaringene som ble gjort i den første konkurransen som måtte avsluttes var viktigheten av 
juridisk kompetanse i en anskaffelsesprosess. Da innleid konsulent ikke hadde juridisk 
kompetanse ble det besluttet å leie inn juridiskbistand for å kvalitetssikre alt av dokumenter 
og informasjon som gikk ut til leverandører slik som kvalifikasjon- og konkurransegrunnlag, 
beslutningsprotokoll osv. Juristen ble med igjennom hele anskaffelsesprosessen, passet på at 
alle tidsfristene ble overholdt og kom med råd og veiledning gjennom hele prosessen.  

6.3.3 Referansebesøk 
Referansebesøkene var veldig viktig i anskaffelsesprosessen. Det ga oss mulighet til å høre 
andres erfaringer med både HEPRO AS som leverandør og plattformløsningen og teknologien 
de leverer. Referansebesøkene ga også kommunene mer kunnskap om velferdsteknologi og 
hvilke muligheter det hadde, på denne måten enklere kunne se løsninger på de opplevde 
behovene i Nord-Troms.  

6.3.4 Forhandlingsteam 
Det ble opprettet et forhandlingsteam i forbindelse med konkurransens forhandlinger med 
utvalgte leverandører. I organiseringen av forhandlingsteamet var det viktig å få fram 
tverrfaglighet og en interkommunal representasjon. Hver kommune fikk ha med et medlem i 
tillegg til den interkommunale prosjektlederen, IT-leder for Nord-Troms, innkjøpssjef for 
Nord-Troms og innleid konsulent. Kommunene hadde ulike tjenester representert slik at 
helse- og omsorgssektoren ble representert som en helhet.  

Hver av deltakerne hadde ulike roller under forhandlingene som følger av både kompetanse 
og personlige egenskaper. IT-leder for Nord-Troms skulle sikre det IT-faglige under 
forhandlingene, Innkjøpssjef for Nord-Troms det økonomiske. De ulike tjenestene som va 
representert skulle komme med faglige spørsmål. I tillegg var det viktig at noen stilte kritiske 
spørsmål til leverandørene.  
 

6.4  En helhetlig velferdsteknologisk løsning 

Kommunene i Nord-Troms ønsket seg en helhetlig velferdsteknologiskløsning som kunne 
benyttes både for hjemmeboende, omsorgsboliger og på institusjon. Dette for å sikre 
effektivitet ved å unngå at ansatte som jobber i ulike tjenester skal slippe å forholde seg til to 
ulike systemer og vil derfor trenge mindre opplæring, brukere/pasienter vil kunne kjenne 
igjen teknologien selv om de bytter boform, det vil forenkle lagerhold, samt det vil bli 
enklere ved en integrasjon mot EPJ.  
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6.4.1 Velferdsteknologisk plattform 
Kommunene i Nord-Troms ønsket å anskaffe en velferdsteknologisk plattform for å 
understøtte tjenesteproduksjon på tvers av pleie- og omsorgsfeltet. Med den 
velferdsteknologiske utviklingen som skjer framover vil det bli langt flere og ulike alarmer å 
håndtere. Man så dermed nødvendigheten av en plattformløsning som kunne håndtere ulike 
typer sensorer, alarmer, pasientsignal og trygghetsalarmer, samt integreres med 
kommunenes EPJ system. Plattformen skulle understøtte både trygghetsskapende tjenester i 
hjem og sykesignalanlegg på institusjon, samt at den bygde på åpne standarder for å sikre 
interoperabilitet.  

Gjennom anskaffelsen vil Nord-Troms kommunene benytte Hepro Respons. Hepro Respons 
er en sømløs og skalerbar plattform for all velferdsteknologi. Løsningen leveres som 
skybasert tjenesten, SaaS (Software as a Service) og består av Responssenterløsning, 
Velferdsteknologiplattform og Administrasjonsverktøy.  
Kjernen i Hepro Respons er Velferdsteknologiplattformen som kompletteres med 
Responssenterløsningen og felles web-basert administrasjonsgrensesnitt. 
 
Uavhengig av boform, vil alle velferdsteknologiske enheter og løsninger som er en del av 
Hepro Respons bli administrert fra en og samme digitale plattform. Enkel administrasjon og 
enkelt brukergrensesnitt er viktig for effektivt bruk av tiden. Hepro Respons vil fungere som 
en helhetlig plattform og kommunikasjonsløsning for alle helse- og omsorgstjenester i 
kommunene.  

6.4.2 Alarmmottak 
Ved prosjektets oppstart mottok 4 av 6 kommuner varsel fra trygghetsalarmer ute hos 
hjemmeboende brukere ved det lokale sykehjemmet for deretter å videreformidle ut til 
hjemmetjenesten. Dette ble beskrevet av kommunene som en dårlig løsning, opplevde 
utfordringer ved videreformidling av informasjon og dermed ofte feilutrykkinger.  

Etter å ha kartlagt frekvensen på hvor mange varsel som kommer inn til hjemmetjenesten 
via trygghetsalarm og annen teknologi ble det besluttet at det ikke var et behov for å 
benytte responssenter til mottak av varsler.  

Løsningen på alarmmottak i hjemmetjenesten ble Hepro respons Mobile App, på denne 
måte kunne ansatte i hjemmetjenesten og på institusjon motta varsler gjennom direkte 
mottak av alarmer fra velferdsteknologiske løsninger som er ute i drift hos pasienter.  

Hepro respons Mobile App blir også benyttet for å motta varsler fra sykesignalanlegget på 
institusjon.      

6.4.3 Integrasjon mot EPJ 
I anskaffelsen var det et ønske om at den velferdsteknologiske plattformen skulle så langt 
det var mulig integreres mot den EPJ-løsningen som kommunene i Nord-Troms benytter, 
Visma Profil modul 8.4 og andre fremtidige journalløsninger Visma vil levere.  
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Nødvendig data og opplysninger kan utveksles til og fra systemene. Hensikten er å 
effektivisere dokumentasjon, datafangst og tjenesteproduksjon ved å automatisere enkel 
datafangst og gjøre riktig informasjon tilgjengelig.   

Ved EPJ integrasjon mot Hepro respons hentes all informasjon om tjenestemottakere fra 
kommunens EPJ og inn i plattformen. Når oppdragsgivers EPJ oppdateres, synes dataene 
mot Hepro respons.  
All data som eventuelt produseres om tjenestemottakeren som er relevant og lagres, vil 
være data som automatisk synkes over til kommunenes EPJ for lagring og oppbevaring der. 
På denne måten effektiviseres arbeidsprosessene ved å unngå dobbelt journalføring, 
relevant informasjon lagres automatisk i Visma Profil.  
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7.  Visningsleilighet 

 

Som et delprosjekt av «Helseteknologi i Nord-Troms» har kommunene i Nord-Troms et 
samarbeid med Nord-Troms Videregående skole om en opplærings-/visningsleilighet for 
velferdsteknologiske løsninger.  

Bakgrunn for etableringen av opplærings- og visningsleiligheten var å skape en 
kompetansearena for velferdsteknologi for samfunnet som helhet. Det er et behov for å gi 
ansatte, elever og befolkningen generell kunnskap om de velferdsteknologi, 
smarthusteknologi og andre hjelpemidler som kan gi trygghet og mestring i hverdagen. For 
kommunene var det spesielt viktig i forhold til de utfordringene som regionen står overfor i 
framtiden.  

Nord-Troms Videregående Skole har gjennomført et forprosjekt for 
velferdsteknologirommet med Halti Næringshage as som prosjektleder. Forprosjektets 
rapport viser at det er klart behov for denne opplæringsarenaen, og at i tillegg til våre elever 
innen helse- og oppvekst og VG2 IKT-servicefag. 

Med finansiering fra Samfunnsløfte fra Sparebanken Nord-Norge, egne midler fra 
fylkeskommunen, finansiering fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark og en stor dose eget 
arbeid av ansatte og elever i videregåendeskole står endelig visningsleiligheten ferdig. I 
leiligheta har vi samlokalisert hjelpemidler fra NAV hjelpemiddel, velferdsteknologiske 
løsninger fra kommunene levert av Hepro og smarthus løsninger som man kan skaffe privat.  
Samarbeidspartnere som har gjort det mulig å få dette på plass; NAV hjelpemidler, UIT 
Norges arktiske universitet, Elon, EATON, JB elektro, Sparebanken Nord-Norge, Troms og 
Finnmark fylkeskommune, Nord Troms regionråd, Halti næringshage og Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark.  
 

7.1  Visningsarena for brukere/pasienter og pårørende 

Visningsleiligheten vil fungere som en visningsarena for målgruppen for brukere. 
Velferdsteknologi og teknologi generelt kan være litt fremmed for målgruppene og 
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visningsleiligheten vil være med på å ufarliggjøre bruk av velferdsteknologi i utførelsen av 
helse- og omsorgstjenester.  

 

7.2  Helse- og omsorgssektoren i Nord-Troms 

Visnings- og opplæringsleiligheta skal fungere både som en visnings- og opplæringsarena for 
kommunene i Nord-Troms, også for andre utenomliggende kommuner ved behov. Ansatte 
kan ha fagseminar og workshops, teste ut ny velferdsteknologi før de tar det i bruk ute i 
tjenestene, få og vise nye hjelpemidler for mulige mottakere osv. 

Ergoterapeutene i Nord-Troms som er en viktig del av den framtidige helse- og 
omsorgstjenesten får også en arena for å møtes. De vil kunne benytte leiligheta som en 
visningsarena for pasienter og en arena for workshop.  

Visningsleiligheta vil også være en gunstig arena for at leverandører kan vise fram og 
demonstrere nye velferdsteknologiske løsninger for kommunene i Nord-Troms.  

En mulighet for å bevare det interkommunale samarbeidet etter prosjektslutt gjennom 
visningsleiligheten som møtearena.  

7.3  Nord-Troms Videregåendeskole 

Visnings- og opplæringsleiligheten vil fungere som en opplæringsarena for elevene ved 
Nord-Troms Videregående. Elevene gjør seg kjent med velferdsteknologi slik at de kjenner 
teknologien når de skal ut i praksis i kommunene og vil ha med seg viktig kompetanse når de 
skal ut i arbeid; et framtidsrettet fokus i opplæringen.  

Nord-Troms Videregående skole tilbyr en alternativ utdanningsmodell til helsefagarbeider 
utdanningen gjennom en vekslingsmodell som har vist seg å ha en god effekt med tanke på 
rekruttering til yrkene og på gjennomføring av utdannelsen. Erfaringer med 
vekslingsmodeller viser at modellene skaper sterkere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 
Mange verdsetter den støtten og de nye perspektivene samarbeidet gir. Elever/lærlinger 
som får opplæring gjennom vekslingsmodeller er i hovedsak fornøyde. Elevene/lærlingene 
opplever økt motivasjon og at de får en bedre forståelse av opplæringen som gis i skole og 
bedrift. 
Vekslingsmodeller er alternative modeller der opplæringen veksler mellom skole og bedrift 
gjennom hele opplæringsløpet. Gjennom vekslingsmodellene får elevene og lærlingene 
tidligere kontakt med arbeidslivet og deltar i reelle arbeidssituasjoner i faget de har valgt. 
Vekslingsmodeller er fireårige opplæringstilbud der innhold, kompetansemål og forholdet 
mellom fellesfag og programfag er lik som for hovedmodellen for yrkesfagene, som er to år i 
skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra 2+2-
modeller ved at opplæringa i skole og bedrift skjer i en annen rekkefølge og veksler oftere. 

Medarbeiderne som IKT servicefag utdanner vil ha en viktig rolle i arbeidet med etablering 
og iverksetting av velferdsteknologiske løsninger både i kommunale bygg og i de enkeltes 
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hjem og det vurderes å være en styrke for fremtidens IKT medarbeidere å ha god kjennskap 
til dette fagfeltet fra utdanningen sin. Det foreligger planer om at også IKT servicefag skal 
vurderes for vekslingsmodell. Faget er i dag inne i ordinært studieløp.   
 

7.4  Visningsleilighetens utforming 

Velferdsteknologiske løsninger som skal presenteres i leiligheten skal være av ulik art. Målet 
er at leiligheten skal inneholde til enhver tid oppdaterte løsninger som er å finne ute i de 
kommunale helsetjenestene, teknologi du som privatperson kan anskaffe selv på det private 
markedet, samt at NAV hjelpemiddel skal ha en lokal arena i Nord-Troms for presentasjon av 
løsninger som de kan levere. Hepro som leverer velferdsteknologi til kommunene i Nord-
Troms vil ha demoutstyr i leiligheten, samt smartgulv.  

Selve utformingen av lokalet skal utformes som en leilighet med klart inndelte rom slik at 
bruker/pårørende og også ansatte kan se for seg teknologi i hjemmet. Det skal også ha en 
utforming som institusjon der pasientvarslingsanlegg skal oppmonteres og demonstreres. 

Ergoterapeuter fra kommunene i Nord-Troms har hatt en sentral rolle i utformingen av 
visningsleiligheten og har lagt føringen for hvilke typer hjelpemidler som kommer fra NAV 
hjelpemiddelsentral.  
 
Hver av teknologien er merket med informasjon og en QR kode som kan scannes for 
ytterligere informasjon om produktet.  
 

7.5  Samarbeid med andre aktører 

Visningsleiligheta vil være en viktig samhandlingsarena for velferdsteknologisatsingen i 
Nord-Troms fremover. Prosjektet med leiligheta har dannet gode rammer for samarbeid 
mellom mange aktører, og vi ser virkelig fram til å ta lokalene i bruk.  

Et spennende framtidsprosjekt vi jobber med, og som har kommet på banen fordi vi har 
samlet mange viktige aktører i samme bygg er en satsing på bruk av VR teknologi i 
sykepleierutdanninga. Dersom vi får dette på plass vil det gi regionen en unik mulighet til å 
gjennomføre simuleringsøvelser på distanse mellom Nord-Troms og Alta og vil være helt i 
tetsjiktet på fremtidsrettet undervisning. Fokuset i visningsleiligheta vil framover være 
utvikling og det å være framtidsrettet. Ny og relevant velferdsteknologi vil bli utstilt sammen 
med at det sees på nye muligheter for videre samarbeid mellom visningsleiligheta og andre 
aktører. 

Det er ønskelig å ha et samarbeid med frivillige interesseorganisasjoner. På lengre sikt er der 
et mål om at utstyret du finner i visningsleiligheten også skal være mer fremtidsrettet enn de 
vi vil finne i hverdagens bruk.  

 

 

484



32 

485



Fra: Postmottak HOD (postmottak@hod.dep.no)
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Se vedlagte dokumenter

Mvh

Helse- og omsorgsdepartementet
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Det kongelige helse- og omsorgsdepartement 

Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon*: 22 24 90 90 

Org no. 983 887 406 

 

Om oppfølging av TISK-strategien og finansiering 

Kommunene gjør, og har over det siste halvåret gjort, en formidabel innsats i bekjempelsen 

av koronaviruset. Deres arbeid med og oppfølging av TISK-strategien (teste-isolere-smittes-

pore-sette i karantene) er helt avgjørende for å håndtere pandemien over tid. Det er også 

nødvendig at kommunene handler raskt og målrettet med befolkningsrettede tiltak når det er 

påkrevet. 

 

For å få til en god oppfølging av pandemien, må kommuner og nasjonale myndigheter ar-

beide godt sammen. For regjeringen er det blant annet viktig å bidra med nødvendig faglig 

støtte via Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Videre bør kommunene i nødvendig grad 

samarbeide med andre kommuner og helseforetak for å sikre seg at det er tilstrekkelig kapa-

sitet og kompetanse til å håndtere utbrudd.  Fylkesmennene har en rolle i å bidra til en slik 

samordning.  

 

Mange kommuner rapporterer at de oppfyller kravene til testkapasitet, men at det er utford-

ringer med tilgang på helsepersonell og logistikken rundt prøvetakingen. Helsedirektoratet 

har, for å bedre på personellsituasjonen, opprettet en base der helsepersonell som vil arbei-

de med koronaviruset i kommunene kan melde seg, nasjonalthelsepersonell.no. Så langt har 

om lag 7500 personer meldt seg. I brev av 19. august peker Helsedirektoratet på at helse-

personelloven legger til rette for å benytte annet personell enn helsepersonell forutsatt at det 

gis nødvendig opplæring og veiledning. Vi er kjent med at mange kommuner alt er godt i 

gang med dette.  

 

 

Til landets ordførere 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/3192- 

Dato 

04. september 2020 
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Arbeidet med bekjempelsen av koronaviruset vil kreve at vi står i dette sammen over tid. Selv 

om det arbeides intenst med å utvikle vaksiner, anbefaler regjeringen at kommunene rekrut-

terer personell til å opprettholde beredskapen på området i første omgang til sommeren 

2021. Det er et mål at kommunene skal kunne teste 1,5 prosent av befolkningen per uke i 

perioder med liten forekomst av tilstander med symptomer forenlig med covid-19 og at kapa-

siteten ved behov raskt skal kunne økes til 5 prosent ved  høy forekomst av tilstander med 

covid-lignende symptomer.  

 

Mange oppgaver i TISK er oppgaver som kommunene normalt ikke utfører til daglig. Vi ser 

behovet for opplæring og bistand knyttet til dette. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil 

derfor følge kommunene tett framover. Folkehelseinstituttet har utarbeidet veiledning og kurs 

i smittesporing som ligger lett tilgjengelig på deres nettsider. Et nasjonalt smittesporingsteam 

er også under oppbygging i Folkehelseinstituttet. Teamet vil bistå kommunene i deres arbeid 

med smittesporing. Kommunene som ikke har hatt lokale utbrudd, bør gjennomføre bered-

skapsøvelser. Kommuner som har hatt lokale utbrudd, bør evaluere håndteringene og dele 

erfaringene med andre. 

 

Den 20. august gjennomførte vi et møte med noen store kommuner, noen spesielt berørte 

kommuner, én fylkeskommune og KS om TISK. Inntrykket fra møtet er at kommunene gjør 

en stor innsats for å nå målet om å kunne teste 5 prosent av befolkningen. I møtet understre-

ket vi betydningen av at kommunene ikke primært baserer test- og sporingsaktiviteten på å 

omdisponere personell fra egne helse- og omsorgstjenester, men at man i all hovedsak re-

krutterer eget personell til dette. Helsedirektoratet redegjorde i møtet for flere muligheter for å 

sikre tilstrekkelig tilgang på personell. Direktoratet har i etterkant sendt kommunene brev om 

dette. Vi vil igjen benytte anledningen til å understreke viktigheten av at kommunene verner 

tjenestene til særlig sårbare grupper, blant annet sårbare barn og unge. Helsesykepleiere 

som jobber i helsestasjon og skolehelsetjeneste må ikke omdisponeres til arbeid med TISK. 

 

Vi vil med dette brevet forsikre kommunene om at regjeringen tar sikte på å dekke alle nød-

vendige kostnader i kommunesektoren med oppfølgingen av TISK-strategien og særskilte 

smittevernstiltak i 2020 og 2021. Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som 

har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd. 

 

For å sikre oss innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kom-

munesektoren er, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatt en arbeidsgrup-

pe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Vurderinger av kommunenes 

kostnader med TISK og særskilte smitteverntiltak inngår naturligvis i dette arbeidet. Arbeids-

gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 

2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene. 

 

Regjeringen vil legge frem et tilleggsnummer til 2021-budsjettet i løpet av november måned 

med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med 

tilhørende bevilgningsforslag. Når kommunene skal utarbeide sine årsbudsjetter for 2021, 

kan de legge innholdet i dette brevet til grunn. 
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Med hilsen 

 

 

  

Bent Høie 

Helse- og omsorgsminister 

Nikolai Astrup 

Kommunal- og moderniseringsminister 
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Sluttrapport for prosjektet 
Hverdagsrehabilitering i Nordreisa kommune  

2019-2020 

Bakgrunn  

Nordreisa kommune fikk i 2018 støtte fra Fylkesmannen til å starte et prosjekt mot å opprette 

Hverdagsrehabilitering (HVR). Hverdagsrehabilitering er godt etablert i Sverige og Danmark som kan 

vise til gode resultater. De har utarbeidet modeller som er brukt til grunnlag for arbeidet i norske 

kommuner. Per september 2019 har alle kommuner i Nord-Troms startet opp med 

hverdagsrehabilitering. For utdypende bakgrunn vises til prosjektplanen.  

 

Mål for prosjektet  

Det overordnede målet med Hverdagsrehabilitering er å styrke rehabiliteringstilbudet og 

eldreomsorgen i kommunen. Eldre hjemmeboende skal få et tverrfaglig tilbud i deres eget hjem og 

nærmiljø, et tilbud med kort ventetid. Prosjektet kan på lang sikt gjøre at vi får flere friske eldre som 

kan bo lenger hjemme med mindre bistand. Dette kan forebygge og utsette behov for 

sykehjemsplasser og hjemmetjenester i Nordreisa kommune. 

 

Prosjektperiode 1:  september 2018 – juni 2019 

Hverdagsrehabilitering har vært et tilbud i Nordreisa kommune siden september 2018. Fra oppstart 

fram til juni 2019 ble prosjektet utført med «spesialistmodellen»: et eget tverrfaglig HVR-team som 

utførte hele forløpet. Målet om integrering i hjemmetjenesten ble da i varierende grad oppnådd. 

Prosjektgruppa erfarte da at det var mangelfullt eierskap til tilbudet utover HVR-teamet. 

 

Prosjektperiode 2: Perioden september 2019 - juli 2020 

Kommunen søkte om videre støtte for prosjektet, denne gang med mål om å implementere 

«integrert modell»: at hjemmetjenestens ansatte utfører flere av hjemmetreningene, mens HVR-

teamet står for kartlegging, planlegging og evaluering.  

Rammene for prosjektet: 

Nettverkssamlinger 

Fra høsten 2017 ble det dannet en arbeidsgruppe som deltok på nettverkssamlinger i regi av KS. Her 

ble det satt gjeldende rammer for prosjektet, målsetninger og brukergruppen, slik at HVR-tilbudet i 

Nordreisa kommune er likt tilbudet i andre kommuner. Samlingene har bidratt til erfaringsutveksling 

mellom flere kommuner, det ble opprettet et interkommunalt samarbeid mellom 

Hverdagsrehabilitering fra alle Nord-Troms kommunene.  

Tverrfaglig team: 

I første prosjektperiode (2018-2019) bestod HVR-teamet av 60% fysioterapeut/prosjektleder, 2x 20% 

hjelpepleier ansatt i hjemmetjenesten og ergoterapeut fra fysikalsk avdeling ved behov. Andre 

prosjektperiode bestod teamet av nye ansatte: 100% fysioterapeut/prosjektleder (undertegnede) og 

50% ergoterapeut, sammen med hjemmetjenestens leder og ansatte. 
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Rehabiliteringsforløp: 

Henvisninger har foregått muntlig eller skriftlig til en av de ansatte i HVR-teamet. Henvendelser har 

kommet fra bruker selv, pårørende eller annet helsepersonell. Ved oppstart er det utført 

kartleggingssamtaler ved hjelp av et målsetningsverktøy og «aktivitetshjulet», en generell kartlegging 

av bolig og hjelpemiddelbehov, samt en fysisk funksjonstest. Ut fra dette har man satt i gang 

individualiserte tiltak over en periode på 4-7 uker med oppfølging fra 2-4 ganger i uka. Tilrettelegging 

og hjelpemiddelsøknader er blitt prioritert foran ventelista hos ergoterapeut. Det er brukerens egne 

mål som har vært styrende for treningen, og etter endt periode har de fleste kunne trent på 

egenhånd, sammen med hjemmesykepleier eller støttekontakt. 

 

Promotering og læringsarbeid 

Tilbudet er promotert gjennom å informere om prosjektet til deltakere på eldrekafeen, eldretrim på 

fysikalsk avdeling og på Pensjonistforeningen. Vi har også fortalt om tilbudet til fastlegene, ansatte i 

«hjemmehjelpa», ordfører  og rådmann, samt hjemmetjenestens ansatte. Vi hadde et innlegg på 

kommunens hjemmesider, samt et innlegg i lokalavisa i januar 2020.  

 

For å utvikle tjenesten har vi aktivt oppsøkt mer kunnskap. Høsten 2019 arrangerte vi nettverksmøte 

her på Storslett, hvor vi inviterte alle HVR-teamene i Nord-Troms kommunene. Ergoterapeut har 

deltatt på «velferdsteknologiens ABC», og enkelte pasienter har fått hjelp til velferdsteknologiske 

løsninger gjennom HVR. Sammen med avdelingsleder for hjemmetjenester deltok vi på siste samling i 

«Helhetlig pasientforløp» i regi av KS. Vi var også påmeldt en læringssamling om hjemmebasert 

omsorg samt nytt nettverksmøte for Hverdagsrehabilitering i Nord-Troms. De to sistnevnte ble avlyst 

grunnet corona-pandemien.  

 

Integrering i hjemmetjenesten 

Vi har hatt et tett og godt samarbeid med avdelingsleder for hjemmetjenesten. Det ble laget en 

beskjedbok på hjemmetjenestens kontor som ble brukt til å gi beskjeder, foreslå kandidater og holde 

oversikt over brukere. Etter dette økte det på med henvisninger til HVR. For å øke informasjonsflyten 

har man oppdatert kjørelistene og beskjedboka så ofte som mulig, og dokumentert i felles 

journalprogram. Teamet har også holdt foredrag om prosjektet for hjemmetjenestens ansatte, samt 

arrangert «workshop» hvor vi gjennomgikk de vanligste øvelsene som brukes i 

egentreningsprogrammene.  

Ved et par anledninger deltok HVR-teamet på førstegangsbesøk hos pasienter som søkte om 

hjemmetjenester. Vi opplevde dette som nyttig da pasientene fikk en mer helhetlig kartlegging. Flere 

kommuner har et tverrfaglig «tidlig innsats-team» som samarbeider om kartlegging av pasienter før 

de får kompenserende tjenester, og ansatte i HVR-team kan bidra til dette. 

 

Målet om at hjemmetjenestens ansatte skulle følge opp hjemmetreninger har fungert i varierende 

grad, så fysio- og ergoterapeut har utført de fleste treningene. Ved eventuell oppstart av HVR som 

fast tilbud bør dette diskuteres og avklares nærmere. 
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Målbare resultater 
For at tiltakene i Hverdagsrehabilitering skal kunne individualiseres, evalueres og justeres, 

gjennomføres standardiserte tester ved oppstart, underveis og ved avslutning. Her presenteres 

testenes innhold, sammen med noen av resultatene. Av ulike årsaker ble ikke alle brukere retestet 

ved avslutning. Derfor presenteres kun tall fra kandidater som ble testet både ved oppstart og 

avslutning. Resultatene i denne rapporten angår pasientene som fikk oppfølging i perioden 

september 2019-juli 2020. Se egen rapport for tall fra første periode. 

 
HVR-teamet har fått henvist omkring 80 ulike navn. De fleste kom fra hjemmetjenestens ansatte og 

tidligere prosjektleder. Ellers mottok vi henvisninger fra fastlegene, sykestua, kreftsykepleier og 

brukerne selv. Flere har ikke møtt inklusjonskriteriene eller takket nei. Vi har derfor utført 47 

kartleggingsbesøk. 28 kandidater har vært aktuelle og takket ja. Fire avbrøt forløpet. 

 

Short Physical Performance Battery (SPPB) 

SPPB brukes til å kartlegge fysisk funksjon og fare for funksjonsfall hos eldre. Det er en tredelt test for 

statisk balanse, ganghastighet og benstyrke. Den gir grunnlag for vurdering av fallrisiko og avdekker 

eventuelt viktige funksjonsutfordringer man kan trene på. Den har også vist seg å ha god 

prediksjonsevne for død, sykehusinnleggelser, framtidig funksjonsfall og hjelpebehov.  Den er 

velegnet for retest og evaluering av tiltak (1). Den gir en totalscore på maksimalt 12 poeng. 24 

pasienter ble testet med SPPB ved oppstart, og 16 av disse ble retestet ved oppfølgingens slutt. 

Tolkning: 
Lav score: 0-6 poeng                                                                <10 poeng indikerer økt risiko for funksjonssvikt                       
Middels score: 7-9 poeng                                                       < 8 poeng indikerer begynnende svikt i ADL funksjoner 
Høy score 10-12 poeng 
 
Klinisk meningsfull endring (totalscore): 1 poeng 

Hentet fritt fra SPPB-testmanual (1) 

 

Resultater SPPB: 

Tabell 1 viser at 15 av 16 (94%) hadde en klinisk meningsfull endring i funksjon (> 1 poeng). Alle som 

hadde lav score (0-6 poeng) ved oppstart har økt til middels score (7-9 poeng) etter 

Hverdagsrehabilitering. 

 

I følge testmanualen vil pasienter som scorer 8 poeng eller mindre oppleve begynnende svikt i ADL-

funksjoner. 5 av 12 brukere (tabell 1) trente seg opp fra en score under 8 og havnet dermed utenfor 

risikosonen for svikt i ADL-funksjoner etter endt hverdagsrehabilitering. Pasienter som scorer 10 

poeng eller mindre opplever økt risiko for funksjonssvikt (1). 6 av 16 har ikke lenger økt risiko for 

funksjonssvikt etter endt Hverdagsrehabilitering.  
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(Tabell 1: Stolpene viser totalscore før(blå) og etter tiltak. Vannrett linje (1-16) representerer hver enkelt 

kandidat.) 

SPPB: Fire meters gangtest: 

Ganghastighetstest over 4 meter er en av de tre funksjonstestene SPPB består av. Alene brukes 

testen som indikasjon på funksjonssvikt eller skrøpelighet hos eldre. Testen er anerkjent og brukes på 

flere av landet geriatriske avdelinger. Figur 1 viser formel for utregning, og tolkning av gangtesten.  

7 av 16 (presentert i tabell 1) regnes som «skrøpelig» ved oppstart og «begynnende funksjonssvikt» 

ved avslutning.  3 av 16 har «begynnende funksjonssvikt» ved oppstart og «normal» ved avslutning. 

Dette viser at Hverdagsrehabilitering kan ha bidratt til å unngå fall, funksjonssvikt eller 

sykehusinnleggelse hos opptil 10 av 16.  

 

Figur 1: Vedlegg til originaltesten SPPB: Viser utregning av ganghastighet og hva score indikerer (1) 
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Canadian Occupational Performance measure (COPM) 

COPM brukes til å kartlegge aktivitetsutfordringer, hvilke aktiviteter brukeren er motivert til å jobbe 

med, og viktigheten av å mestre aktiviteten. Ved første besøk skrives ned aktiviteter brukeren angir 

som utfordrende i hverdagen. Brukeren scorer hver aktivitet på en skala fra 1-10 på egenopplevd 

utførelse og tilfredshet. Dette omregnes til en gjennomsnittlig score i henholdsvis utførelse og 

tilfredshet. Ved avslutning gjøres en retest og differansen fra oppstart gir en «endringsscore». En 

endring på 2 poeng eller mer regnes som klinisk meningsfull endring (2). 

Tabellen viser at 95% av pasientene angir økt score i utførelse og tilfredshet med aktivitetsmålene 

som ble satt for rehabiliteringsperioden. Av disse har 16 av 19 (84%) en  meningsfull endring (>2 

poeng) i egenopplevd utførelse av aktivitetene de har jobbet mot (blå stolpe). 17 av 19 (90%) har en 

meningsfull endring i egenopplevd tilfredshet med utførelse av aktivitetene (rød stolpe).  

 

(Tabell 2: Loddrett linje viser gjennomsnittlig endringsscore i utførelse og tilfredshet. Vannrett linje 

representerer hver enkelt kandidat) 

 

Konklusjon 

Prosjektet har fram til nå ført til en forbedring i fysisk funksjon, egenopplevd utførelse og 

egenoppelvd tilfredshet med hverdagsaktiviteter hos over 80% av brukerne målt med standardiserte 

tester. Behovet for Hverdagsrehabilitering er til stede, hvilket vises gjennom antall brukere som både 

er henvist og fulgt opp. Det er ikke mulig å anslå en konkret økonomisk gevinst av forebyggende 

arbeid som Hverdagsrehabilitering. Man kan likevel tolke resultatene i form av at økt fysisk funksjon 

gir lavere risiko for fall, som gjør det sannsynlig at man har unngått brudd, sykehusinnleggelser og 

utsatt sykehjemsplasser. Kommunen har ingen andre tilbud som konkret jobber mot eldres 

selvstendighet i hverdagsaktiviteter. At tiltakene fører til økt tilfredshet og mestringsfølelse kan føre 

til at vi får flere tilfredse eldre, som trives lenger i eget hjem. Dette gjør at kommunen vår blir et godt 

sted å bo i alderdommen.  
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Videre plan 

Grunnet manglende midler avsluttes prosjektet i juli 2020. Det er et tema for neste års 

budsjettforhandlinger hvorvidt man får tilbudet opp å gå igjen. 

Ref. Elena Eriksen, fysioterapeut og prosjektleder Hverdagsrehabilitering 

17.08.2020 

 

 

Kilder: 

1. Bergh, S. et Al. (2013) Short physical performance battery – oversatt til norsk. Hentet fra: 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/870420284b7d4cb98100191ff93e7983/sppb.

pdf 

2. Law, M. et Al. (2014) COPM Canadian Occupational Performance Measure, testmanual.  5. 

utgave. 
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 Dato:                 01.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.09.2020 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Revidering av forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol - Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
• Kommuneloven §§ 9 og 10 
• Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 06.02.1989 
• Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 06.08.2005l 
• Forskrift om endring i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. av 16.06.2016 

nr 961 
• Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa, Troms av 24.06.2010 nr 

1252 
 
Vedlegg 
1 Forslag Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol - Nordreisa kommune 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Endring i forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol § 5, bokstav c), 2 ledd vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol ble vedtatt april 2004, 
revidert juni 2010 og juni 2016. Forskriften regulerer: 
- Åpnings- og skjenketider for serveringssteder  
- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling  
- Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder  
- Ambulerende skjenkebevilling  
- Dispensasjon/bevillingsrettigheter  
- Stengningsadgang  
- Kontroll  
- Overtredelse/inndragning  
- Bevillingsgebyr  
- Ikrafttredelse 
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Endringen i 2015/2016 var forholdsvis stor, jfr Stortingets endringer bl.la. på kontroll og 
overtredelsesregler.  
 
Etter praksis på 4 år er det meldt inn behov for endring i forskriften. Halti kulturscene formidler 
et ønske om å skjenke vin og øl før og under arrangement, feks forestillinger eller konserter, 
selv om barn under 18 år er tilstede.  
 
Forskriftens § 5 regulerer ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt 
anledning. §5, punkt c, 2 ledd sitat: «Det skal ikke gis skjenkebevilling til stevner og 
utearrangement hvor det er allmenn adgang uten aldersbegrensning eller som er rettet spesielt 
mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset 
område».   
 
Eksempelvis betyr dette at dersom det skal arrangeres teaterforestilling, revy eller Molliskonsert, 
så kan det ikke selges billetter til barn under 18 år dersom der er gitt skjenkebevilling for 
alkohol. Etter innspill fra virksomhet for kultur er det ønskelig med endring av dette forholdet. 
Dette betyr at man ønsker ta ut § 5c, andre ledd, andre og tredje setning.  
 
Jfr § 5, c, første ledd, er det ordfører som er delegert å tildele ambulerende skjenkebevilling for 
bestemt anledning for deltaker ei åpent arrangement.  
 
Saksgangen for endring av lokal forskrift er at någjeldende forskrift med endringer vedtatt i 
kommunestyret, sendes ut på 4 ukers høring, med høringsbrev til nåværende bevillingshavere / 
høringsparter, annonsering på sosiale medier, nettsted og lokal avis. Høringsfristen ble satt til 7. 
august som ble kunngjort i Framtid i Nord, sosiale medier og nettsted. Høringsdokumenter med 
forskrift har vært lagt ut til ettersyn på Servicetorget og nettsted i høringsperioden.  
Saken med høringsinnspill skal behandles i helse- og omsorgsutvalget og så i kommunestyre for 
endelig avgjørelse. Vedtatt forskrift kunngjøres så i Norsk Lovtidend og gjelder fra 
kunngjøringsdato. 
 
Høringsparter i saken med eget høringsbrev: 
- Samtlige bevillingshavere 
- Politi 
- Nav Storslett 
- Familiesenter 
- Rus og psykisk helsetjenester 
- Kommuneoverlege 
- Alkontroll AS 
- Nordreisa ungdomsråd 
- Nordreisa Næringsforening 
- Nordreisa næringsutvalg 
- Nordreisa oppvekstutvalg.  
- Fylkesmannen i Troms – avd for sosial- og familiesaker 
- AA Nordreisa 

Vurdering 
Med jevne mellomrom oppstår det behov for å foreta justeringer i lovgivningen og også i lokale 
forskrifter.  
 
Formålet med alkoholregulering er ifølge alkoholloven § 1-1 sitat «å begrense i størst mulig 
utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et 
ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.»  
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Salg av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) er ulovlig til personer under 18 år, og ulovlig 
å selge over 22 volumprosent etanol til personer over 20 år. Dette innebærer at det er forbudt å 
skjenke eller utlevere alkohol til personer som er yngre enn 18/20 år. Videre sier alkoholloven § 
8-9 første ledd nr 5 at det er forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på offentlig 
sted. Det er likevel ikke forbudt å drikke alkohol når man er under 18/20 år, og forskning viser 
at de fleste debuterer før de fyller 18 år. Drikkefrekvensen er lavere blant norske 15-16 åringer 
enn i de fleste andre land i Europa.  
 
Kommunestyret står relativt fritt til å ta alkoholpolitiske hensyn når bevilling skal gis. 
Alkoholloven åpner for store variasjoner mellom kommunene. Alkoholloven oppstiller visse 
vilkår som må være oppfylt for at bevilling skal kunne gis. Når disse vilkårene er oppfylt, er det 
opp til kommunen, på fritt skjønn, å bestemme om bevilling skal gis. Den enkelte kommune kan 
velge ikke å gi salgs- eller skjenkebevillinger i det hele tatt, mens andre ønsker å føre en liberal 
politikk. Bl.a. kan det legges det vekt på antall skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, 
målgruppe, trafikk og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til 
lokalmiljøet for øvrig. Kommunens skjønn kan ikke overprøves av fylkesmannen. Det er vide 
rammer for hvilke hensyn som kan tillegges vekt ved avgjørelsen av bevillingssøknader.  
 
Hensynet til å begrense tilgjengeligheten av alkohol faller innenfor lovens ramme. Under 
behandling av forrige revidering av forskriften i kommunestyre desember 2015, ble saken utsatt, 
og helse- og omsorgsutvalget ble bedt om å vurdere bla. aldersgrense hvor det serveres alkohol. 
I kommunestyrets vedtak landet da på dagens regler, om at det ikke gis ambulerende bevilling 
på arrangement med ungdom tilstede. Den lokale alkoholpolitikken bør handle om mer enn hva 
som er lønnsom business. Signaleffekten på at man kan skjenke alkohol i offentlig bygg med 
barn tilstede er motstrid til alkoholforebyggende arbeid blant unge. Det er mange gode grunner 
til at aldersgrensen for alkohol er 18 år. Den viktigste er å bidra til å utsette ungdommers 
alkoholdebut lengst mulig. Forskning viser at aldersgrenser er et av de viktigste tiltakene for å 
utsette unges alkoholdebut og redusere forbruket.  
 
På den annen side kan også hensynet til en rimelig tilgjengelighet for publikum tillegges vekt. 
Bl.a. kan næringspolitiske hensyn kan være relevante i vurderingen. Feks kan kommunen legge 
vekt på ønsket om å stimulere utviklingen i visse deler av kommunen. Bl.a fastslo Høyesterett i 
dom Rt. 1996 side 78, at en kommune har adgang til å legge vekt på ønsket om å skape et 
levende sentrum og å øke trivselen der. 
 
Det er kommet inn ett høringsinnspill, fra Nord-Troms lensmannsdistrikt, sitat: Nord-Troms 
lensmannsdistrikt har ingen spesielle merknader utover at under § 5 pkt. d 2.avsnitt fjernes 
ordet «lensmann» og erstattes med «politiet».    
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil kommunedirektøren foreslå at helse- og omsorgsutvalget og 
kommunestyret vedtar følgende endring i lokal forskrift:  
  
Fra gjeldende regler,§ 5, bokstav c), 2 ledd sitat:   
 
Det innhentes uttalelse fra lensmannen før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b. Det skal ikke gis 
skjenkebevilling til stevner og utearrangement hvor det er allmenn adgang uten 
aldersbegrensning eller som er rettet spesielt mot familie, barn og ungdom. Dette gjelder selv 
om skjenking skal skje på et fysisk avgrenset område. 
 
 
Til § 5, bokstav c), 2 ledd:  
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Det innhentes uttalelse fra Politiet før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b.  
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Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune, Troms 

 

§ 1.Forskriften regulerer 

a) Forskriften regulerer 

- Åpnings- og skjenketider for serveringssteder 

- Salgstider for salg av øl og rusbrus i forretninger med slik bevilling 

- Åpnings-/skjenketider for overnattingssteder 

- Ambulerende skjenkebevilling 

- Dispensasjon/bevillingsrettigheter 

- Stengningsadgang 

- Kontroll 

- Overtredelse/inndragning 

- Bevillingsgebyr 

- Ikrafttredelse. 

b) Bevillingsperioden gjelder for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. 

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. 

§ 2.Åpningstider og skjenketider for serveringssteder 

a) Alle serveringssteder i kommunen skal holde lukket fra klokken 02.00 til klokken 06.00, jf. 

serveringsloven § 15, første ledd. 

b) Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 

volumprosent alkohol) og gruppe 2 (over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol) fra klokken 

11.00 til klokken 02.00. 

Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke gruppe 3 (fra og med 22 til og med 60 

volumprosent alkohol) fra klokken 13.00 til klokken 02.00. 

c) Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs. 

§ 3.Salgstider for salg av øl 

Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og lukningstider 

kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom: 

- mandag til fredag fra klokken 08.00 til klokken 20.00 

- dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken 08.00 

til klokken 18.00. 

Salg av øl på søndager og helligdager, 1. mai og 17. mai er ikke tillatt, jf. alkoholloven § 3-7, tredje 

ledd. 

§ 4.Åpningstider for overnattingssteder 
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Åpningstider fastsatt i serveringsloven § 15, første, andre eller fjerde ledd gjelder ikke servering ved 

overnattingssteder til overnattingsgjester, jf. lovens § 15, femte ledd. Når det gjelder 

overnattingssteder kan det skjenkes øl og vin til overnattingsgjester uten hensyn til 

tidsbegrensningene i alkoholloven § 4-4, første og annet ledd. 

§ 5.Ambulerende skjenkebevilling og annen bevilling for en enkelt anledning 

a) Ambulerende skjenkebevilling. 

Nordreisa kommune har en (1) ambulerende skjenkebevilling. 

Ambulerende bevilling kan gis for øl, vin og brennevin til sluttede selskaper, og er tenkt brukt ved 

bryllup, jubileum og lignende arrangementer. Ambulerende skjenkebevilling knyttes til person og 

skjenkested først når den benyttes. 

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før 

arrangementet skal avholdes. 

b) Skjenkebevilling for en enkelt anledning. 

Skjenkebevilling for brennevin forutsetter at stedet enten har eller får bevilling for skjenking av øl og 

vin. Bevillingen må knytte seg til en bestemt begivenhet. Det må gis særskilt skjenkebevilling for 

hvert enkelt arrangement, enten som alminnelig skjenkebevilling eller som skjenkebevilling til sluttet 

selskap. Bestemmelsen kan også anvendes til utvidelse av eksisterende skjenkebevilling til å omfatte 

brennevin for en enkelt anledning. 

Tillatelse til skjenking gis etter skriftlig søknad som må være sendt kommunen senest fire (4) uker før 

arrangementet skal avholdes. 

c) Delegering. 

Iht. kommuneloven § 9 pkt 5 delegeres ordfører å tildele ambulerende skjenkebevilling til et lukket 

arrangement (alkohollovenl § 4-5) samt bevilling for en bestemt anledning (alkoholloven § 1-6, 2. 

ledd siste setning), for deltakere i åpent arrangement. 

Det innhentes uttalelse fra politiet før bevilling gis etter § 5 a og § 5 b. 

Ordfører avgjør skjenketid for arrangement. 

Vedtak etter § 5 refereres i påfølgende møte i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg. 

Vedtak etter § 5 kan påklages til kommunestyret, jf. forvaltningsloven § 28. 

§ 6.Dispensasjon/bevillingsrettigheter 

Jf. serveringsloven § 15 og alkoholloven § 3-7, andre ledd, kan kommunestyret ved behandling av 

den enkelte bevillingssøknad fastsette skjenke- og åpningstid for enkeltsøknader som avviker fra 

tiden i denne forskrifts § 2. 
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§ 7.Stengningsadgang 

I henhold til serveringsloven § 17 kan politiet stenge et serveringssted for inntil 7 dager dersom det 

er nødvendig. Også i henhold til alkohollovens § 1-8a kan politiet stenge et sted som driver salg eller 

skjenking av alkoholholdig drikk uten å ha bevilling. Politiet kan stenge et salgs- eller skjenkested i 

inntil 2 dager for å hindre forstyrrelse av offentlig ro og orden, ivareta enkeltpersoners eller 

allmennhetens sikkerhet eller for å avverge eller stanse lovbrudd. 

I henhold til serveringsloven § 18 kan kommunen straks sette en serveringsbevilling ut av kraft inntil 

videre. Slik suspensjon kan foretas dersom dette er nødvendig for å stanse eller avverge lovbrudd. 

§ 8.Kontroll og inspeksjon 

Kommunen har ansvar for kontroll med utøvelsen av kommunal bevilling til skjenking av 

alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig bevilling etter alkoholloven § 5-3, 

første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i forskriften. 

Inspektør med kontrolloppgaver i forhold til salgs- og skjenkesteder med alkoholbevilling, engasjeres 

for et bestemt tidsrom av rådmann, jf. forskrift 8. juni 2005 nr. 538. 

Kontrollrapport sendes på fastsatt formular til rådmannen og refereres i Nordreisa helse- og 

omsorgsutvalg. Kontrolloppgavene utføres iht. forskrift 8. juni 2005 nr. 538, kapittel 9. 

Det skal utføres årlig kontroll på samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen. Kommunen skal årlig 

utføre minst tre ganger så mange kontroller som de har salgs- og skjenkesteder jf. alkoholforskriften 

§ 9-7. 

Innenfor rammen av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 kan kommunen fastsette nærmere retningslinjer 

for utøvelsen av kontrollen med salgs- og skjenkestedene. 

§ 9.Overtredelse/inndragning  

§ 9-1. Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i alkoholforskriften § 10-2 til § 10-6 gjelder 

der kontroll gjennomført i henhold til kapittel 8 i denne forskriften eller rapport fra andre 

myndigheter, avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine 

plikter etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i 

medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i 

bevillingsvedtaket.  

§ 9-2. Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall 

prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. 

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal 

kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir 

tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. 

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. 
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Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 

1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 

første ledd.  

§ 9-3. Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker: 

- salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd 

- brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i alkoholforskriften 

- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7 hindring av kommunal 

kontroll, jf. alkoholloven § 1-9. 

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker: 

- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne 

forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 

første ledd i alkoholforskriften 

- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-7 og § 4-4 

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 

første ledd 

- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. 

alkoholloven § 1-5 tredje ledd. 

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: 

- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller 

bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-

1 i alkoholforskriften 

- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i 

alkoholforskriften 

- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 

alkoholforskriften 

- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i 

alkoholforskriften 

- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c 

- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd 

- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 tredje ledd. 

 

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk: 

- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i alkoholforskriften 

- brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i alkoholforskriften 

- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i alkoholforskriften 

- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i alkoholforskriften 

- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i alkoholforskriften 

- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3 

- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i alkoholforskriften 
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- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet 

alkoholloven § 3-1 sjette ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.  

 

§ 9-4. Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen 

tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 9-3. 

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en 

overtredelse enn det som følger av § 9-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter 

også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 9-2, i de alvorligste tilfellene for 

resten av bevillingsperioden. 

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i 

vedtaket.  

§ 9-5. Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om 

tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16. 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse med 

vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. 

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, 

kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning 

hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.  

§ 9-6. Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut 

forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16. 

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av prikker. 

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato. 

§ 10.Bevillingsgebyr 

Fastsettelse av bevillingsgebyr skjer i hht departementets forskrift om gebyrsatser og innbetaling av 

gebyr. 

§ 11. I krafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato1 i Norsk Lovtidend. 

Fra samme tid oppheves forskrift 24. juni 2010 nr. 1252 om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, 

Nordreisa kommune, Troms. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.09.2020 

 

Evaluering etter omgjøring av helsefagarbeider til assistent stilling ved 
Sonjatun sykehjem 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Evalueringen tas til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til RS 109/19 i møte i Helse og Omsorgsutvalget 25.11.19, der det i dokumentet 
fremkommer at tiltaket skal evalueres innen utgangen av mai 2020. Ved Sonjatun sykehjem er 
10 mindre helsefagarbeiderstillinger omgjort til assistentstillinger. 
 

Det har i perioden etter omgjøring til faste assistentstillinger kommet 1 skriftlig tilbakemelding 
fra avdelingsleder som har vikariert på Sonjatun sykehjem i denne perioden. Hun har opplevd 
dette som positivt ved at det har vært mer forutsigbarhet og at de som er fast tilsatt er mer trygge 
i jobben og bidrar mer i arbeidsmiljøet. 

Evalueringen av disse stillingene har også vært tema på personalmøte i august. 
Tilbakemeldingen på dette møtet var at det opplevdes mer trygt og stabilt, men at det er sårbart 
med mange assistentstillinger i forhold til å ivareta det faglige. På møtet ble det bedt om 
skriftlige tilbakemeldinger angående dette, med det er ikke kommet inn noe. 

Virksomhetsleder mener faste assistentstillinger kan medføre faglig sårbarhet. Dette da det ved 
sykdom kan være utfordrende å finne vikar med helsefaglig utdannelse. Vikarene er gjerne 
assistenter. Dette gjelder spesielt i helgene, da de fleste assistentstillingene er knyttet opp mot 
arbeid i helgene. I praksis kan det for eksempel medføre at det bare er 1 sykepleier sammen med 
4 assistenter på kveldsvakt. 

I og med at pasientene ved sykehjemmet er eldre med et mer komplisert sykdomsbilde enn 
tidligere fordres i større grad kompetanse og evne til observasjon av pasientene i habitual- og 
sykdomstilstand. Fagkompetanse bør derfor tilstrebes. 
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Endringen til faste assistentstillinger har vært positiv ved at antall ledige stillinger i lave 
prosenter er blitt reduserte. Det har ført til større forutsigbarhet i personalgruppen i forhold til 
hvem som innehar de ulike vaktene. Positive ringvirkninger som mindre utskiftning i personell, 
økt kjennskap til pasientene og økt tilhørighet til arbeidsplassen. 

Grunnet utfordringer med å rekruttere nok helsefagarbeidere har denne løsningen vært positiv. 
Det anbefales dog ikke å øke antall assistent stillinger utover dagens stillinger da dette vil 
redusere kompetansenivået. 

Til orientering bemanning: Bemanning helsepersonell ukedager: 6 stk. dag og kveld, 2 stk. natt 
ukedager, 7 stk dag visittdag og ved ansvarsvakter. Helsepersonell helg: 5 stk. Kveld fredag- 
søndag, 6 stk. dag lørdag og søndag, 2 stk. natt. 

Turnusavtale godkjennes av sykepleieforbundet. Tilstrebes minst 2 sykepleiere dagvakt og minst 
1 sykepleier kveldsvakt. 

Eksempel fordeling dagvakt: 2 sykepleiere, 2 helsefagarbeidere, 2 assistenter. Kan og f.eks være 
3 sykepleiere, 1 helsefagarbeider og 2 assistenter. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.09.2020 

 

Demensteam 

Henvisning til lovverk: 
 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#§3-2  

Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektør tilrår helse- og omsorgsutvalget til å fatte følgende vedtak:  
Oppretting av demensteam utsettes til ny helse og omsorgsplan er behandlet i kommunestyret. 
 
 
 

Saksopplysninger 
I helse og omsorgsutvalget 28.1.2020 ble sektoren anmodet å utrede muligheten for å opprette et 
demensteam og et palliativt team.  
Palliativt team: Innenfor rammene for året 2020 så har tidligere sektorleder, i samarbeid med 
kreftsykepleier satt i gang et ressursteam for lindrende behandling. Det består av 1 sykepleier fra 
hjemmesykepleien, Sonjatun sykehjem, bo og kultur og sykestua. Altså 5 medlemmer inkludert 
kreftsykepleier. Tidligere sektorleder har sammen med kreftsykepleier søkt tilskuddsmidler fra 
fylkesmannen på 400 000,- for 2020/2021. Mottatt 150 000. Se referat sak. Midlene brukes til 
kompetansehøyende tiltak til ansatte i sektoren.  
 
Demensteam: Det har tidligere blitt opprettet et demensteam bestående av to ansatte på Sonjatun 
omsorgssenter og en fra hjemmesykepleien, disse hadde 10% av sin 100% stilling til å jobbe 
med dette. Ifølge avdelingssykepleier på Sonjatun Omsorgssenter var det for lite ressurser på 
sykehjemmet for å kunne bruke dette i praksis og ordningen ble derfor ikke opprettholdt.  
Et demensteam skal kunne bistå legekontoret med demensutredninger og følge opp den 
rammede og pårørende med kunnskap og veiledning. Demensteam og palliativt team er 
beskrevet i ny Helse og omsorgsplan.  
 

Vurdering 
Grunnet økt andel i befolkningen med demens diagnose vil det være hensiktsmessig med 
opprettelse av et demensteam med demenskontakt. Base for dette teamet bør være Sonjatun 
omsorgssenter.  
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Grunnet økonomi utfordringer og mangel på personellressurser er det ikke tatt initiativ til 
oppstart av demensteam. 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 16.09.2020 

 

Økonomirapport pr.30.06.20 Helse og Omsorg 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
- Helse og Omsorgsutvalget tar rapporten til orientering 
- Sektoren iverksetter ytterligere tiltak jf. rapport 2.kvartal med kr 301 798 i tillegg til 

vedtak fra 15.06.20. 
 

 
 

Saksopplysninger 

 

Lønn:  

Avvik kr 498 340 
 
Sykelønnsref. og ref. fødselspenger utgjør kr 3 844 098 - kostnad utgjør kr 3 234 255 
- Gir et mindreforbruk på kr 609 843 

Merforbruk på lønn faste stillinger utgjør kr 452 474 
Merforbruk faste tillegg kr 300 744 

3 Sektor for helse og sosial Regnskap Budsjett Fb i % Avvik Reelt avvik Helårsavvik 
Lønn inkl sos. utg 61 944 323 135 046 116 46 498 340 759 175 1 518 350 
Pensjon 13 237 514 28 253 980 47 -889 476 -872 974 -1 745 948 
Lønn total:  75 181 837 163 300 096 46 -391 136 -113 799 -227 598 

Øvrige utgifter 18 318 865 40 427 532 45 
-1 894 

901 142 170 284 340 

Inntekter 
-18 204 

588 -50 719 885 36 7 155 355 502 650 1 005 301 
Totalt avvik for sektor 3 75 296 114 153 007 743 174 4 869 318 531 022 1 062 043 
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Mindreforbruk på ferievikarer er på kr 1 134 841 per 2.kvartal og legger det til lønnsutgiftene, da denne 
utgiften kommer i august etter ferieavvikling. Budsjettet på ferievikarer er litt høyere enn det utgiften 
var i 2019, og er trolig mer korrekt enn tidligere.  Legger også til litt på pensjon kr 204 120. 

Merforbruk på overtid utgjør kr. 916 963 totalt sett for sektoren, årsbudsjettet er på kr 1.092.000, 
forbruket pr utgangen av juni var på kr 1 551 405. 

Det er et mindreforbruk på kvalifiseringsstønad som står ut på sektoren. Det er budsjettert med kr 1,6 
mill, noe som burde utgjort kr 872.000 dette kvartalet. I følge Elin på NAV er det noen som starter opp 
etter 1. kvartal, og beregner beløpet til ca 1,4 mill i forbruk på året. Legger derfor til kr 491 000,- til 
dette kvartalet. Denne posten vurderes som usikker, og vil kunne gi mindreforbruk over årsslutt.  

Refusjon sykepenger for juni er ikke regnskapsført. Legger til en forsiktig refusjon på kr 300 000 for juni 
måned.  

Solbakkenbotiltak - Det er foretatt en budsjettregulering på dette ansvaret, og budsjettet er balansert i 
forhold til regnskap. Har periodisert lønnskostnadene, og beregnet er reelt avvik på kr 1 065 006. Det er 
tatt hensyn til dette i rapporten.  

Reelt avvik kr 759 175 

Pensjon:  
Avvik kr -889 476 
 
Lagt til pensjon ferievikarer kr 204 120 
Periodisering pensjon bofelleskapet kr -187 618 

Reelt avvik: -872 974 

Helårsavvik på lønn og pensjon samlet: kr -227 598 

 

Øvrige utgifter:  
Avvik kr -1 894 904 

Reelt avvik:  

På konto kontorutgifter er det betalt to helårsavgifter, de beløper seg til kr 129 370.  
Trekker dermed fra kr 64 685.  

Konto medisinske forbruksvarer og medisiner ser ut for å bli som budsjettert, sammenlignet regnskapet 
i 2019. 

Konto arbeidstøy er det regnskapsført kr 132 453, og budsjett på kr 93 000. De har bestilt inn for hele 
året og andelen pr 1. halvår vil da være kr 66 226. Trekker dermed fra 2. halvår som vil være kr 66 226 
fra reelt avvik.  
 
Konto Telefon, linje, samband og porto har en utgift på kr 191 571.  
Denne er ikke reell, trekker dermed fra kr 112 157 fra øvrige utgifter.  

Faste avgifter gebyrer og lisens, trekker fra kr 166 000.  

Konto inventar og utstyr har regnskapsført kr 306 681 pr 1. halvår. Budsjettet er på kr 102 730. Dette gir 
et merforbruk på kr 255 316. Stipulert helårskostnad på denne posten på kr 400 000. Trekker dermed 
fra kr 106 681.  
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Konto 121** og 122** har et merforbruk på kr 112 436 sammenlignet med årsregnskapet i 2019.  

Konto vikartjenester og konsulenttjenester, legger til kr 1 000 000.  

Konto internkjøp, legger til 1. halvår 1 728 000.  

 
På konto diverse bidrag er det pr 1. kvartal et mindreforbruk på kr 500 000. Legger til 250 000, dette 
begrunnes med tilbakemelding fra NAV ang sosialstønad.  

Konto 1472* og 1473* blir anslått som budsjettert, legger til kr 25 000.  

Totalt stipulert helårsavvik kr: 284 340 
 

Inntekter:  

Inntektene har en regnskapsført mindreinntekt.  

Avvik kr: 7 987 810 

Ressurskrevende tjenester står budsjettert med 13,3 mill, og det er stor usikkerhet rundt hva som blir 
refundert i 2020. Ressurskrevende tjenester for 2020 stipuleres årets inntekt til å bli 11,5 mill, og derfor 
legges til kr 5,750 mill til inntektene pr 2. kvartal. Det gir en total mindreinntekt for året på kr 1,8 mill.  

Refusjon fra UNN kommer som budsjett og er i balanse pr 2. kvartal.  
Samlet inntekter fra UNN er på kr 16.446.208,- for hele året. 

Legger til 429 000 pr 2. kvartal, dette gjelder fastlønnstilskudd staten.  

Det er manglende inntekter pr juni på egenandeler legetjenester og fysioterapi. Den manglende 
inntekten utgjør kr 332 000, og legger dette til inntekter. Samlet egenandel er pr juni kr 6 182 109, det 
er budsjettert en inntekt på kr 13 268 500. Legger man til kr 332 000 vil inntektene samlet være kr 6 
514 109, noe som utgjør 49% mot 50% som er måltall for periodebudsjettet. Det vil da være en 
mindreinntekt på kr -120 141.  

Egenandeler avvik kr 452 141 

Legetjenesten har pr 2. kvartal en reduksjon i inntekt på egenandeler kr 300 000.  
Fysioterapitjenesten har pr 2. kvartal en reduksjon i inntekt på egenandeler kr 32 000 
Dette kan trolig skyldes korona.  

Tilskudd lærlinger - legger til kr 30 000 

Refusjon fra kommuner, budsjettert inntekt kr 1700 000, regnskapsført inntekt kr 604 129. Legger til kr 
245 187. 
 
Refusjon fra staten, inntekt på kr 810 582 pr 1. halvår. I budsjettet er det beregnet en inntekt på totalt 
kr 840 000. I 2019 var det regnskapsført kr 2 053 093, og pr 1. halvår 2019 var det regnskapsført kr 778 
09.  

I ifra mine vurderinger vil det være hensiktsmessig å trekke fra kr 150 000, begrunnelse for dette er at 
det i 2019 kom inn et par tilskudd av små beløp fra staten (under 100.000), noe det ikke gjør i 2020. I 
tillegg vet vi ikke hvordan covid-19 slår ut i forhold til refusjon med tanke på spesialisthelsetjenesten. 
Vurderer det slik at vi vil få en merinntekt på denne kontoen, men ikke av den størrelsesorden som i 
2019. 
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Refusjoner fra private har en mindreinntekt på kr 50 517. Jf. økonomirapport for 1. kvartal er det 
stipulert en total inntekt på kr 170 000 på denne konto, legger da til kr 13 517.  

Total stipulert helårsavvik på inntekter kr: 1 005 301 

 

Totalt stipulert helårsavvik for sektoren kr: 1 062 043 

 

Orientering pr virksomhet med merforbruk på lønn: 

Ansvar 305 Fellesutgifter H/S: Merforbruk på kr 544 953, dette kan forklares med at det er budsjettert 
et tiltak på kr -647 000 som er plassert på dette ansvaret. Dette er noe som sektorleder har vært 
delaktig i rundt budsjettprosessen høsten 2019. Dette tiltaket er ment som et effektiviseringskrav på 
sektoren, og skulle vært fordelt på andre virksomheter i starten av året. Dette må vi lære av og 
praksisen må endres ved inneværende budsjettprosess for de kommende årene. Det er også et 
merforbruk på kr 289 282 på lønn ti lærlinger på dette ansvaret. Stipulert merforbruk i 2020 vil dermed 
anslås å bli kr 461 563 på lønn lærlinger.  
 

Ansvar 319 Guleng 3: Merforbruk pr juni på kr 787 170, dette kan forklares med følgende:  
Merforbruk lønn faste stillinger kr 288 508 
Merforbruk faste tillegg kr 272 587 
Merforbruk lønn ferievikarer kr 122 680 
Merforbruk ekstrahjelp kr 54 064 
Merforbruk faste tillegg ekstrahjelp kr 22 870 
Merforbruk overtid kr 193 918 

 

Det kan sies at det har vært en del endringer i løpet av budsjettåret vedrørende turnus på Guleng 3. De 
endringene som ble foretatt var ikke hensyntatt i budsjettprosessen, og er kommet i ettertid. Endring 
av turnus har vært til behandling i hovedutvalget.  

 

Ansvar 341 Fysioterapitjenesten: Merforbruk på kr 167 467, som kan forklares med en feil i 
budsjettprosessen. En lønn til en ansatt er ikke reelt i lønnsarkene som vil føre til avvik i 2020. Dette er 
noe vi må ta lærdom av, og sørge for at dette blir kontrollert og avverget i inneværende 
budsjettprosess.  

 

DMS: Totalt merforbruk innenfor distrikts medisinsksenter er på kr 565 833. Totalt lønnsbudsjett kr 
14 468 157, det er regnskapsført lønnskostnader pr 1. halvår på kr 7 148 844. I 2019 var budsjettet på kr 
14 461 037, og det var regnskapsført lønnskostnader pr 1. halvår på kr 6 212 047. Det vil bety et 
mindreforbruk sett mot periodebudsjettet på kr -367 724.  
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Tiltak:  

Vedtatte tiltak 15.06.20:  

Tiltak 2020 Stillingsstørrelse Virkning  Kr 
Legesekretær  75 % 6/12 deler 210000 
Fysioterapi 50 % 8/12 deler 185000 
Reduksjon kjøp fra private   4/12 deler 365245 
Sum tiltak:      760245 
Stipulert helårsavvik:      760245 

 

Nye tiltak:  

Etter økonomirapport 1. halvår er det totale stipulerte helårsavviket på kr 1 062 043. I helse og 
omsorgsutvalget den 15.06.2020 vedtok utvalget nye tiltak for å komme i balanse. Tiltakene beløper 
seg til kr 760 245. Sektoren må dermed iverksette ytterligere tiltak på kr 301 798.  

 DMS har et totalt merforbruk på lønn som beløper seg til kr 565 832, sektoren må gjøre tiltak 
for å komme i balanse ved årsslutt.  

Sektorleder for sektor 3 og sektorleder for DMS med stab må påse at vedtatte tiltak iverksettes og 
overholdes. I og med at fysioterapitjenesten allerede har et merforbruk i forhold til periodebudsjett, og 
stipulert merforbruk ved årsslutt er det spesielt viktig at DMS holder seg innenfor budsjettramme. 
Legesekretær er vedtatt holdt vakant fra og med 01.07.2020. Reduksjon kjøp fra private er beregnet til 
å gjelde fra 01.09.2020.  
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