
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 24.10.2012
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

HOU er invitert til omvisning av Botjenestens nye lokaler.

Tana, 16. oktober 2012

Per Ivar Henriksen
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 46/2012 Godkjenning av innkalling
PS 47/2012 Godkjenning av saksliste

PS 48/2012 Godkjenning av protokoll fra 13.06.2012 og 
03.08.2012

PS 49/2012 Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-
2016

2012/2386

PS 50/2012 Søknad om skjenkebevilling for alkohol - TE Drift AS 
(SMAK)

2012/2428

PS 51/2012 Interkommunalt prosjekt om samhandling i Øst-
Finnmark

2012/2501

PS 52/2012 Justering av tjenesteavtaler mellom Helse Finnmark 
HF og Tana kommune

2009/2448

PS 53/2012 Referatsaker/Orienteringer - HOU 2012/6
RS 6/2012 Tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for 

hjemmeboende personer med demens - Statsb 2012 
kap 761.62

2012/2392

RS 7/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av 
skjenketider

2012/1000

RS 8/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av 
skjenketider

2012/1000

RS 9/2012 Kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten - endring av a konto-beløpene 
fra og med august 2012

2011/2699

RS 10/2012 Samhandlingsreformen - kommunal medfinansiering -
økte utgifter for Kvalsund kommune

2009/2448

PS 54/2012 Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig 
drikk - Dow's spisested, Skipagurra

2012/2545
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 145

Arkivsaksnr: 2012/2386-2

Saksbehandler: Frans Eriksen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 60/2012 19.10.2012
Helse- og omsorgsutvalget 49/2012 24.10.2012
Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget 25.10.2012
Eldrerådet 29.10.2012
Oppvekst- og kulturutvalget 06.12.2012
Formannskapet 01.11.2012
Kommunestyret 08.11.2012

Rullering av kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Rådmannens forslag til vedtak
Vedlagte utkast til kommuneplanens handlingsdel vedtas som kommuneplanens
handlingsdel for økonomiplanperioden 2013-2016.

Dersom behandlingen av årsbudsjett/økonomiplan ikke finner rom til A-tiltak i
kommuneplanens handlingsdel som etterspør penger fra kommunens budsjett, flyttes de ned
som B-tiltak. Dette redigeres inn i den endelige handlingsplanen.

Ráđđealbmá mearrádusevttohus
Gielddaplána doaibmaoasi álgoevttohus dahkkon 23.10.2012, mielddusin dás, mearriduvvo leat 
gielddaplána doaibmaoassi ja mii gusto ekonomiijaplána áigodahkii 2013-2016.

Jos jahkebušeahta/ekonomiijaplána meannudeame olis ii leat várri A-doaimmaide gielddaplána
doaibmaoassái mii eaktuda ruđa gielddabušeahtas, de sirdit daid B-doaimmaide. Dát
heivehuvvojit dalle dan loahpalaš doaibmaplánaid.

Saksopplysninger
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) pålegger alle kommuner 
å ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel og arealdel og en fire-årig 
handlingsdel.
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Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år
eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen innhente 
synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av 
tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.

Handlingsdelen til kommuneplanen skal rulleres årlig. Dersom det er behov for å gjøre større
endringer i kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) så skal dette avklares gjennom
utarbeidelse av planstrategi (kapittel 10 i plan- og bygningsloven). Kommunestyret vedtok 
gjennom behandling av planstrategien at kommuneplanens arealdel skal rulleres, mens 
kommuneplanens samfunnsdel skal videreføres for perioden 2012-2023. Kommunestyret vedtok 
at behov for å gjøre mindre endringer i kommuneplanens samfunnsdel kan foretas med årlig 
rullering av kommuneplanens handlingsdel. 

Handlingsdelen er ikke et juridisk bindende dokument, men et førende for utvikling av 
kommunen som samfunn og organisasjon. Planen kan ses på som et arbeidsdokument,
grunnlagsdokument for fordeling av ressurser og som et politisk styringsdokument i forhold til
hvilken retning man ønsker kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon skal 
arbeide mot.

Oppbygging av planen
Handlingsdelen følger oppbyggingen av kommuneplanens samfunnsdel med samme
innsatsområder, mål og retningslinjer og opplisting av tiltak. Forskjellen er at handlingsdelen er
mer beskrevet i forhold til gjennomføring herunder organisatoriske rammebetingelser samt
status på tiltak.

Handlingsdelen prioriterer tiltakene etter følgende modell:
A. Tiltak som må gjennomføres neste fire år (gjelder for eksempel allerede vedtatte tiltak).
B. Tiltak som bør gjennomføres når man har ressurser til det.
C. Tiltak som vi vil vente med fordi man mener at andre behov er viktigere å dekke først.

Forholdet til årsbudsjett og økonomiplan
Årsbudsjett og økonomiplan omfatter hele kommunens virksomhet, mens kommuneplanens 
handlingsdel ikke gjør det. Kommuneplanen omfatter i større grad kommunen som samfunn enn 
økonomiplanen og inneholder også tiltak som ikke forutsetter ressurser gjennom 
årsbudsjett/økonomiplanen. 

Dagens kobling til årsbudsjett/økonomiplan kan vises i følgende figur:
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Årsbudsjett/økonomiplan = grå og svart felt
Kommuneplanens handlingsdel = svart, grønn, gul og beige felt (A, B og C tiltak)
A-tiltak i kommuneplanens samfunnsdel = svart og grønn felt
Svart felt = A-tiltak i kommuneplanens samfunnsdel med finansiering over kommunens
årsbudsjett og økonomiplan.

Det bør være samsvar mellom A tiltakene som trenger bevilgning fra kommunen og tiltakene i
årsbudsjett/økonomiplan som i budsjettvedtaket har fått bevilgning, dvs. svart felt.

Høring 
Kommuneplanens handlingsdel ble sendt ut på høring 25. september til berørte 
sektormyndigheter og aktører og til lag og foreninger. Høringsfristen er 25.oktober.

Før administrasjonens forslag til plan ble sendt ut på høring ble det foretatt en gjennomgang av 
tiltakene. Noen tiltak er foreslått tatt ut fordi de anses som uaktuelle av ulike grunner eller at de 
mest av alt er retningslinjer som det skal arbeides etter og ikke et tiltak.

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/2428-4

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 50/2012 24.10.2012

Søknad om skjenkebevilling for alkohol - TE Drift AS (SMAK)

Rådmannens forslag til vedtak

I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis
TE Drift AS, Seida, v/ Eirin Utsi skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe
1, 2 og 3 fra 01.11.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Line Pettersen
Stedfortreder: Laila Jensen

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 10.30 til kl: 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00.

Skjenkeareal; SMAK v/ Elva hotell og camping, Silbageiadnu, 9845 Tana:
Inne: Kafè/restaurant (opprinelige kafelokale m/ tilstøtende areal

(tidligere kafè/restaurant)
Ute: Veranda tilknytning kafe/restaurant lokalet som er inngjerdet.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående
år.

Saksopplysninger
Søknad fra TE Drift AS om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3 ved SMAK,
som har flyttet i nye lokaler ved Elva hotel. 
Driftskonseptet er som tidligere, rette mot matservering med mulighet for skjenking av alkohol. 
Styrer er fortsatt Line Pettersen med Laila Jenssen som stedfortreder.
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Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana
” Lensmannen i Tana har ingen innvendinger mot at TE Drift AS ved styrer Line Pettersen og 
stedfortreder Laila Jenssen gis skjenkebevilling i nye lokaler som omsøkt. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten
”Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, rullert og vedtatt i KST 
24.05.12, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense 
tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av skjenketiden 
til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes muligheter til å ha 
innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og skjenkebevillinger og salgs- og 
skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for antall 
skjenkebevillinger.

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger mot at Te 
Drift AS v/ Eirin Utsi innvilges skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i 
henhold til søknaden. Det anbefales at maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl 02.00 og 
gruppe 3 settes til kl 01.00, jfr. tiltak 4d i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014: 

Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, 
brennevin beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00.”

Vurdering
Det søkes om bevilling for skjenking av alkohol i tiden 01.11.12 – 30.06.16 med bakgrunn i 
flytting til nye lokaler ved Elva hotell, Silbageidnu.
De som tidligere har hatt bevilling for skjenking av alkohol har avsluttet sin virksomhet, SMAK 
har overtatt kafe- og restaurantvirksomheten ved stedet. 

Med bakgrunn i de foreliggende opplysninger oppfyller styrer og stedfortreder alkohollovens
krav til vandel, jf. alkohollovens §§ 1-7 b og 1-7 c.
Begge har avlagt kunnskapsprøve i alkohollovgivning.

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.
Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av
bevilling ut fra en konkret vurdering.
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger.

Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan
vurderes legges vekt på;
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet,
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver

Side 9



med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og
lignende. Regulering av skjenketider.
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb,
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.
For inneværende periode har alle skjenkesteder i kommunen utvidet skjenketid til kl: 02.30 for
gruppe 1 og 2 og kl: 01.00 for gruppe 3.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00.
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 01.11.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra
kl: 06:00 til kl: 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til kl: 01.00 som er i henhold til vedtak i HOU
om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
Bevillingshaver står fritt til å bestemme sin egen skjenketid innenfor de rammer som er gitt i
bevillingsvedtaket og etter loven.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 026

Arkivsaksnr: 2012/2501-17

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 51/2012 24.10.2012
Kommunestyret 08.11.2012

Interkommunalt prosjekt om samhandling i Øst-Finnmark

Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret tar til etterretning rapportene fra den gjennomførte interkommunale 

utredning om samhandlingsreformen og ber helse- og omsorgsutvalget arbeide videre 
med følgende mulige samarbeidsprosjekter:
 Samarbeid om cellegiftbehandling
 Samarbeid om døgnplasser knyttet til Psykiatri/rus.
 Samarbeid om diabetessykepleier
 Samarbeid om kommunepsykologtjenester

2. Det forutsettes at det videre arbeidet avklarer faglige, praktiske og økonomiske forhold 
og at aktuelle samarbeidspartnere får fram sine synspunkter på de ulike 
samarbeidsområdene.

3. Utvalget bes avklare om Lebesby og Gamvik kommuner, som ikke var med i 
samhandlingsprosjektet i Øst-Finnmark, kan være interessert i et samarbeid innenfor alle 
eller noen av fagområdene.

4. Det bes om at kommunestyret blir orientert om framdriften i utredning av eventuelle 
samarbeid om legevakttelefon.

5. Helse- og omsorgsutvalget bes vurdere hvordan kommunens arbeid med 
folkehelsespørsmål skal organiseres.

6. I det videre arbeidet forutsettes det at brukerorganisasjonene får mulighet til å delta 
aktivt. 

Saksopplysninger
Prosjektet Samhandling i Øst-Finnmark kom i stand som følge av et felles ønske fra
kommunene i Øst-Finnmark om å utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid om 
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helse- og omsorgstjenester. Dette som en strategi for å styrke den enkelte kommunes evne til å 
møte utfordringene i samhandlingsreformen, som trådte kraft 1.januar i år.

Etter initiativ fra Vadsø kommune ble det i desember 2010 holdet et fellesmøte mellom 
kommunene der denne problemstillingen var tema. De deltakende kommunene var Sør-
Varanger, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg. Det ble enighet om å 
samarbeide om et slikt utredningsarbeid, sammen med Helse Finnmark. Med dette som 
utgangspunkt ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til 
prosjektbeskrivelse. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Sør-Varanger, Tana, Båtsfjord 
og Vadsø, og la fram sitt forslag i januar 2011. Prosjektbeskrivelsen, med forslag til mål, 
organisering og finansiering, ble i løpet av vinteren 2011 politisk behandlet og vedtatt i samtlige 
av de nevnte kommuner, og en signert samarbeidsavtale mellom de 7 kommunene forelå i april 
2011.  Prosjektet ble avsluttet i august 2012.

Fra sluttrapportens sammendrag refereres noen viktige erfaringspunkter:

Prosjektet har vært en positiv erfaring og nyttig arena for deltakerne å møtes 
kommunene seg i mellom, og sammen med helseforetaket. Arbeidet har vært preget av en 
del usikkerhet i forhold til hva slags konkrete nye faglige og kapasitetsmessige 
utfordringer kommunene kommer til å få, ”hvem som får ansvaret for hva”, samt hva 
slags økonomiske konsekvenser samhandlingsreformen kommer til å gi. I starten av 
prosjektet var det mye fokus på samarbeidsavtalene mellom kommunene og Helse 
Finnmark. Det har vært utfordrende å se hvor grensen går mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. En videreføring av prosjektet kan 
bidra til å klargjøre denne rollefordelingen bedre, når samhandlingsreformen har fått 
virket en tid. 

Prosjektet har gjennom opprettelse av arbeidsgrupper fremskaffet en del informasjon og 
data om status på de enkelte kommunenes ressurser innen helsesektoren (fag, personell, 
kapasitet etc.). Dette er et godt og verdifull grunnlag for videre samarbeid mellom 
kommunene, samt mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Rapportene fra 
arbeidsgruppene ble av forskjellige årsaker ferdigstilt seint i prosjektet. Dette er nok 
hovedårsakene til at prosjektet ikke har kunnet pekt på så mange konkrete områder for 
samhandling mellom kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

Prosjektet har ikke benyttet alle midlene som var disponible. Det foreslås derfor at 
restmidler brukes til opprettelse av fagnettverk mellom de 7 kommunene og 
helseforetaket, samt å vurdere nærmere de innspillene som rapportene fra 
arbeidsgruppene skisserer når mer erfaringer fra samhandlingsreformen foreligger. Det 
foreslås også at det søkes prosjektmidler for videreføring av prosjekt Samhandling Øst-
Finnmark. 

Erfaringer fra prosjektet: 
 vanskelig å se hvor grensen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
  uklart hva ”sømløsheten” er? Kanskje videreføring av prosjektet kan klargjøre denne 

rollefordelingen her. 
 behov for tydelig rolleavklaring. 
 kompetanseoverføring fra spes.h.tj. til kommunehelsetjenesten, eks innen diabetes (refr 

Nordkyn-prosjektet). Behov for å beskrive konkret hva som er minstestandard innen eks 
diabetes som en kommune skal stille med? Dette er blitt beskrevet i Nordkyn-prosjektet.
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 behov for en dialog innen flere områder for å klargjøre hva som kreves av 
minstestandarden. 

 rapportene fra arbeidsgr. kom sent av forskjellige praktiske grunner, viktig datagrunnlag 
for å kunne konkludere og komme med innspill. Flere områder som rapportene peker på 
som det kan gjøres mer konkret samhandling innenfor. 

For å forestå utredningen av hovedpunktene i et mulig samarbeid ble det opprettet 4 
arbeidsgrupper med fagpersoner fra de forskjellige kommunene. Disse gruppene hadde som 
oppdrag å gjennomgå og fremme forslag til tiltak innenfor sine respektive fagfelt.  Disse 
fagområdene var:

 Intermediære senger i Øst-Finnmark – mulighet for interkommunalt samarbeid.
 Somatiske tjenester og legevakttelefonsamarbeid.
 Rusomsorg og psykisk helsevern.
 Folkehelse.

Når det gjelder det siste punktet, folkehelse, gjorde forskjellige forhold, blant annet stort 
arbeidspress at dette arbeidet måtte tas ut av prosjektet.

Rådmannen vil henvise til de fire grundige rapportene, som alle peker på tiltak som er aktuelle 
og som det bør arbeides videre med sikte på interkommunale tilbud til befolkningen.  De 
tiltakene som peker seg ut er:

Somatiske tjenester:
1. Interkommunalt samarbeid om forebygging av diabetessykdommer. Det foreslås 

opprettelse av 100 % stilling som diabetessykepleier i Tana med dekningsområde 
Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Tana.

2. Interkommunalt samarbeid om cellegiftbehandling. Det foreslås oppretting funksjon for 
slik behandling i Tana for kommunene Nesseby, Berlevåg, Båtsfjord og Tana.

3. Legevakttelefonsamarbeid. Arbeidsgruppa har ikke kommet fram til klare alternativ som 
endrer dagens situasjon.  Etter at prosjektet ble avsluttet har nye forhold dukket opp,
blant annet at nytt nødnett kan komme til å gjøre det nødvendig å se gjennom disse 
spørsmålene på nytt.

Psykiatri/rus:
4. Interkommunale døgnplasser i Tana knyttet til psykiatri/rus. I utredningen er det 

gjennomgått 3 alternativer for slike intermediærsengeplasser. Enhetens størrelse er ikke 
beregnet eksakt, men en kan tenke seg et antall fra kun et lite senter med noen få plasser 
til full overtakelse av de lokalene som DPS i dag besitter. Disse er dimensjonert til 20 
sengeplasser.

5. Samarbeid om forsterket varig botilbud i Tana for alvorlig psykisk syke/rus. Det pekes 
på at denne pasientgruppen betinger god kompetanse innen fagfeltet, noe som finnes i 
kommunen.

6. Samarbeid mellom kommunene og helseforetaket om ambulante team. Her ser en for 
seg både rent interkommunale team innenfor de forpliktelser kommunene allerede har 
gjennom gjeldende lovgiving, men også et tettere samarbeid med foretaket hvor en er i 
inngrep med det ambulante akutteamet som VPP Tana har ansvaret for.

7. Samarbeid om kommunepsykologtjenester.  Ulike samarbeidsmodeller er skissert, fra de 
helt enkle hvor en større kommune selger slike tjenester til andre ved behov, til mer 
formelle samarbeid hvor to eller flere kommuner går sammen om psykologstilling (-er).

8. Kompetansebygging og nettverk.  Det er antydet en rekke muligheter for etablering av 
interkommunale nettverk innen barnevern og psykisk helsearbeid for barn og unge.
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Intermediære sengeplasser:
9. Interkommunal IM-avdeling i Tana.  Det pekes på muligheten for en intermediær 

avdeling for somatiske pasienter som forutsettes å dekke kommunene Vadsø, Vardø, 
Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana. Alternativt de nevnte kommunene med unntak av 
Vadsø og Vardø. Det pekes imidlertid på usikkerheten om at slike plasser lar seg 
realisere da alle kommunen i dag har sykestueplasser som kommunene i utgangspunktet 
ønsker å beholde.

Vurdering
Mulighetene for at kommuner i Øst-Finnmark kan dra nytte av flere av de nevnte 
samarbeidstiltakene er relativt gode.  Utfordringen er imidlertid en betydelig usikkerhet om 
tiltakene økonomisk lar seg realisere.  Særlig innenfor fagfeltet som omfatter rus og psykiatri 
har Regjeringen ikke lagt fram finansieringsordningene for fagfeltet, noe som gjør det vanskelig 
å gå videre med planlegging av slike interkommunale samarbeidsprosjekter. Det er imidlertid 
grunn til å starte arbeidet med avklaring av noen av ovennevnte samarbeidsmuligheter. Her vil 
rådmannen spesielt peke på følgende prosjekter:

 Samarbeid om cellegiftbehandling
 Samarbeid om døgnplasser knyttet til Psykiatri/rus.
 Samarbeid om diabetessykepleier
 Samarbeid om kommunepsykologtjenester

I tillegg vil rådmannen komme tilbake med en vurdering om legevakttelefon bør etableres som 
et samarbeid ut over det samarbeidet vi har med Nesseby.

I forhold til det interkommunale arbeidet har det vært komplisert å finne gode ordninger for 
brukermedvirkning. Dette er løst ved at de kommunale gruppene har hatt kontakt med ”sine” 
organisasjoner som eldreråd, råd for funksjonshemmede, pensjonistforening etc. Helseforetaket, 
som også var en aktiv part i utredningsprosjektet, har drøftet prosjektet med fylkets eget 
brukerråd. Når detaljene i et eventuelt samarbeid kommer ned på et kommunalt nivå, antar 
rådmannen at en lettere kan finne gode samarbeidsrelasjoner til lokale organisasjoner.
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1. Innledning 
 

Det interkommunale prosjektet Samhandling i Øst-Finnmark er i gang med utredning av mulige 

samarbeidsområder når det gjelder helse- og omsorgstjenester, med tilhørende støttefunksjoner og 

infrastruktur.  På sitt møte 20.januar vedtok prosjektgruppen å oppnevne en særskilt arbeidsgruppe 

for å utrede mulighetene for interkommunalt samarbeid om Intermediære tilbud i kommunene. 

Prosjektgruppa oppnevnte følgende 3 representanter til arbeidsgruppa: 

 Unni Stenberg, sykepleier og teamleder Berlevåg kommune 

 Tone Orvik Kollstrøm, sykepleier og soneleder Tana kommune.   

 Tor Ø. Seierstad, spes. i samfunnsmedisin og ass.kommuneoverlege i Sør-Varanger kommune 

 
Arbeidsgruppas mandat 

Arbeidsgruppen skal definere og beskrive behovet for intermediære sengeplasser i kommunene i Øst-

Finnmark, utover de eksisterende sykestueplassene i regionen.  Behovet skal vurderes enkeltvis for 

hver kommune og samlet for hele regionen (de 7 prosjektkommunene).  Beskrivelsen skal ta 

utgangspunkt i samhandlingsreformens intensjoner om styrking av kvalitet og kapasitet på de 

kommunale tjenestetilbud.  I behovsbeskrivelsen skal gruppen så langt det er hensiktsmessig skille 

mellom ulike målgrupper/pasientgrupper. 

Arbeidsgruppa skal dernest beskrive alternative modeller for organisering av slike tilbud i regionen, 

hvorav minst ett alternativ beskriver samarbeid mellom to eller flere kommuner.   

Forslag til organisering av tilbud skal være begrunnet og inneholde beskrivelse av målgruppe, hvilke 

tjenester som skal ytes, bemanningsbehov, faglige kvalifikasjonskrav og utstyr. 

Gruppen skal ikke legge fram kostnadsberegninger eller forslag til finansiering av investeringer og 

drift. 

Forslaget skal være levert prosjektgruppen innen 1. april 2012 

 
Kildemateriale og gjenbruk 

Det er i flere nasjonale og regionale utredninger gjort faglig grundig rede for hvilke pasientgrupper 

som egner seg for opphold i intermediære senger/avdelinger samt hensiktsmessig omfang, 

bemanning, utstyr og ressursbehov. Det er arbeidsgruppens oppfatning at det andre har gjort godt 

før oss, er det ingen grunn til å gjøre om igjen og har i sitt arbeid flittig benyttet og hentet 

stoff/tallmateriale fra: 

 Rapporten ”Helsetjenester til syke eldre” utarbeidet av ekspertgruppe nedsatt av HOD, 

november 2010  

 Rapporten ”Arbeidsgruppe intermediære senger, Midt-Troms i møte med 

Samhandlingsreformen” utarbeidet av LØKTA interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for 

helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms august 2011.  
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 Hdir IS-0329 Årsrapport 2010 Prosjekt sykestuefinansiering, mai 2011 

 NSF-studien ”Utskrivningsklarepasienter – hvem er de og hvor hører de hjemme” med 

tilhørende underlagsmateriale fra Helse Finnmark HF, Analysesenteret AS, august 2010 

 Kommunehelsa statistikkbank, Folkehelseinstituttet 
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2.  Intermediære senger 
 

2.1 Definisjon 
 
En intermediær avdeling er en mellomting mellom en sengepost på sykehus og en sengepost i et 

kommunalt sykehjem. Sammenlikna med sykehjemmet er intermediæravdelinga opprusta med 

høyere bemanningsnorm, økt mengde legetjenester samt andre helsefaglige tjenester. 

Intermediæravdelinga er ei avdeling som kan ta pasienter: 

 før  

 istedenfor eller  

 etter sykehusbehandling  

Hensikten er at de som blir innlagt i en intermediær seng/avdeling skal ha et tidsavgrensa opphold 

før de blir sendt videre til enten sykehus, sykehjem eller hjem.  

Rapporten ”Helsetjenester til syke eldre” utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av HOD i 2010 

beskriver følgende hovedmodeller for organisering av intermediæravdelinger: 

Tabell 1 Hovedmodeller for organisering av intermediæravdeling 

 

Finnmarkskommunene har i samarbeid med fylkets sykehus vært pionerer innen samhandling og 

oppbygging av intermediære tilbud lenge før dette ble en aktualitet med Samhandlingsreformen.  

Siden midten av forrige århundre har alle kommuner hatt opprustede sykestuer med unntak av 

kommuner med vertsfunksjon for lokalsykehusene. I dag er det kun Hammerfest, Kvalsund og Sør-

Varanger kommune som ikke har en eller flere sykestueplasser i Finnmark. Den modellen som nå 

innføres med intermediære senger i alle landets kommuner er følgelig ikke annet enn en etterligning 

av det Finnmarkskommunene allerede har hatt i flere årtier. Det er følgelig ikke slik at kommunene i 

Øst-Finnmark skal etablere noe nytt men heller ytterligere perfeksjoner og utvide både i omfang og 

mht. tjenester et allerede eksisterende intermediærtilbud.  Figur 1 gir en nærmere illustrasjon av 

dette forholdet. 

 

Side 19



S i d e  | 6 

 

Figur 1 Begrepsavklaringer og helsetjenester lagt til kommunale institusjoner 

 

 

2.2  Aktuelle pasientgrupper 
 
I hovedsak vil det være eldre personer som er målgruppen for tilbud ved Intermediære avdelinger. 

Eldre pasienter har ofte kroniske lidelser og redusert helse som gjør at nytilkommet sykdom 

(infeksjon/fall osv) raskt kan gjøre at de har behov for behandling og tilsyn i institusjon. Tilstandene 

kan være relativt enkle å behandle og det er da riktig å ha gode lokale tilbud som hindrer 

unødvendige sykehusinnleggelser for de som ikke trenger det.  

I sjeldne tilfeller kan det tenkes at også yngre personer vil ha behov for et intermediært tilbud i 

kommunen. Aktuelt kan være i forbindelse med observasjon etter mindre uhell, 

etterbehandling/opptrening etter sykehusopphold, eller kortere opphold med intensivert trening i 

forbindelse med kronisk sykdom. For de fleste yngre vil imidlertid et funksjonstap som gjør dem 

pleietrengende også gjøre at de får et behov for utredning som nødvendiggjør sykehusinnleggelse.  

Det er viktig at det utarbeides objektive kriterier for innleggelse i intermediære senger/avdelinger. 

Arbeidsgruppen mener at opplistingen under hentet fra hhv. HODs og LØKTAs rapporter gir et godt 

utgangspunkt for disse kriteriene. I tilknytning til hvert punkt har arbeidsgruppen kort kommentert 

hva vi mener allerede langt på vei er ivaretatt i tilknytning til de kommunale sykestueplasser og 

eksisterende øvrige helsetjenestetilbud i kommunene i Øst-Finnmark 

 Palliativ og terminal omsorg av kreftsykdom i samarbeid/forståelse med pasient og 
pårørende.  
Kommentar: etablert i alle 7 kommuner  

 
 Forverring av KOLS uten betydelige tilleggssykdommer der behandlingsopplegget er avklart. 

Kommentar: etablert i alle sykestuekommunene, dvs. alle unntatt Sør-Varanger 
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 Justering av pågående behandling av kjent kronisk sykdom som hjertesvikt og diabetes uten 
betydelige tilleggssykdommer eller akutt funksjonssvikt. 
Kommentar: etablert i alle sykestuekommunene dvs. alle unntatt Sør-Varanger 

 
 Terminal fase av hjerte-/lungesvikt. 

Kommentar: etablert i alle 7 kommuner 
 

 Behov for transfusjon av blod, væske eller elektrolytter der diagnosen er sikker og det ikke 
foreligger betydelig multimorbiditet eller akutt funksjonssvikt. 
Kommentar: etablert i alle sykestuekommunene, dvs. alle unntatt Sør-Varanger 

 
 Korrigering av ernæringssvikt og dehydrering hvor kjent utløsende årsak er avklart 

Kommentar: etablert i alle sykestuekommunene, dvs. alle unntatt Sør-Varanger under 
etablering 

 
 Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom uten tegn på sepsis og uten 

betydelige tilleggssykdommer eller akutt funksjonssvikt. 
Kommentar: etablert i alle sykestuekommunene, dvs. alle unntatt Sør-Varanger 

 
 Brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. 

Kommentar: i liten og varierende grad ved enkelte sykestuer 
 
 Cytostatikabehandling etter fastsatt avtale med 2. linjetjenesten.  

Kommentar: gjennomføres i sykestuekommuner med kreftsykepleier eller særskilt erfarent 
helsepersonell 

 
 Observasjon av andre tilstander der sykehusinnleggelse, etter konferering med geriater eller 

annen relevant bakvakt ved sykehus, ikke anses som nødvendig. 
Kommentar: etablert i alle sykestuekommunene, dvs. alle unntatt Sør-Varanger 

 
 Pasient som normalt ville vært lagt inn på sykehus, men der pasienten selv (forutsatt mentalt 

klar) og pårørende klart ønsker behandling i lokalmiljøet. 
Kommentar: etablert i alle sykestuekommunene dvs. alle unntatt Sør-Varanger 

 
 Pasienter som er utskrivningsklare fra sykehus, men der kommunen ikke har nødvendig 

kompetanse/plass for å ivareta pasienten. 
Kommentar: etablert i alle 7 kommuner 

 
 Pasienter som har vært innlagt på sykehus, men har behov for rehabilitering før 

hjemsendelse til hjemkommune, og der intermediæravdeling har kompetanse for å ivareta 
denne rehabiliteringa. 
Kommentar: skjer i varierende grad i alle kommuner, men i begrenset omfang, variabelt mht 
kapasitet og kompetansen varierer mellom kommuner og over tid internt i kommunene. Sør-
Varanger kommune eneste kommune som har etablert egen rehabiliteringsavdeling (ved 
Presteøyhjemmet) 
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Pasienter som SKAL legges inn i sykehus:,  

 Traumer med uavklart alvorlighetsgrad 
 
 Akutt alvorlig sykdom (forløp <1 uke) hos eldre med uavklart diagnose, uttalte 

tilleggssykdommer eller et symptombilde preget av akutt funksjonssvikt 
 
 Akutt forverring av kjent kronisk sykdom der alvorlighetsgrad, tilleggssykdommer eller rask 

funksjonssvikt tilsier innleggelse.  
 
 Rus/forgiftninger.  

 
 Psykiatri (vurderes eventuelt for tilgjengelige prehospitale DPS tilbud). 

 
 Pasienter som skal innlegges etter definerte nasjonale pasientforløp (for eksempel 

hjerneslag, akutt hjerteinfarkt). 
 
 Pasienter som ikke opplever rask bedring av sykdomsforløp under behandling. 

Arbeidsgruppen oppfatter dette punktet som særlig viktig for at en intermediæravdeling skal 
gi forsvarlig helsehjelp og at befolkningen skal oppleve trygghet ved innleggelse.  

 
 Det er viktig med klare retningslinjer slik at de pasientene som har behov for 

sykehuskompetanse legges inn på sykehus. Nødvendig utredning og behandling må ikke 
forsinkes gjennom en feilaktig innleggelse i intermediæravdeling. 

 
 

2.2 Krav til bemanning  
 
I forhold til bemanning må denne være forsterket sammenliknet med bemanning i sykehjem. 

Arbeidsgruppen har gjennomgått evalueringene for andre intermediære avdelinger samt rapporten 

”Helsetjenester for syke eldre”. Det er viktig at det faglige tilbudet ved en intermediær avdeling 

holder høy kvalitet. På denne bakgrunn har arbeidsgruppen gjort sine vurderinger med tanke på 

bemanning.  

2.2.1 Lege 

Det må være et beredskapstilbud av lege hele døgnet. Det må også være døgnkontinuerlig mulighet 

for videokonferanse med spesialisthelsetjenesten. I forhold til legetjenester tilsier anbefalingen til 

legeforeningen at denne type senger har behov for 1 lege per 6-10 pasienter. For å gi daglige 

vurderinger og behandlingsendringer vil tilgjengelige og stabile legetjenester være et 

suksesskriterium. Det må også gjøres vurderinger om hvilken kompetanse disse legene skal ha, 

stikkord kan være spesialister i sykehjemsmedisin, allmennmedisin, psykiatri og geriatri. Det må være 

sykepleier tilstede hele døgnet. Det bør være sykepleiere med ulik spesialisering tilknyttet 

avdelingen. Dette kan være geriatrisk sykepleier, akuttsykepleier, diabetssykepleier, kreftsykepleier, 

lungesykepleier, psykiatrisk sykepleier osv.  

2.2.2 Sykepleier vs. hjelpepleier/helsefagarbeider 

Arbeidsgruppen i midt-Troms anbefaler at forholdet mellom sykepleier/hjelpepleier bør være 80/20. 

Det anbefales en pleiefaktor opp mot 1,3 per pasient.  
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2.2.3 Fysioterapi og ergoterapi 

Det må også være fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet intermediæravdelingen. For en 

intermediær avdeling med 6-10 plasser er det denne arbeidsgruppens kvalifiserte anslag at dette vil 

innebære behov for både ergoterapeut og fysioterapeut i full stilling 

2.2.4 Ernæring 

Forskning de senere år har vist at vektlegging av riktig og tilstrekkelig ernæring hos syke og spesielt 

syke eldre er avgjørende for en vellykket behandling og rehabilitering. Ved en IM avdeling er det 

viktig at det finnes kompetanse både hos pleie- og kjøkkenpersonale mht. riktig ernæring individuelt 

tilpasset den enkelte pasientens behov som følge av sykdom. Dette har langt på vei vært et forsømt 

fagfelt både innen spesialist- og primærhelsetjenesten men hvor fokus fra statens side nå er 

betydelig skjerpet både gjennom tilsyn, etablering av videre- og etterutdanningstilbud og oppbygging 

av kompetansesentre på ernæring innen spesialisthelsetjenesten. En evt. intermediæravdeling vil ha 

behov for tilgang til ernæringsfyisolog på regelmessig basis for opplæring, oppfølging og veiledning 

mht. å etablere ernæringsplan for den enkelte pasient. 

Med planlegging av antall ansatte må det også tas høyde for veiledning og kompetanseheving i de 

samarbeidende kommunene, samt det å følge pasientene ut til hjemkommune. Antall ansatte må 

også sees i sammenheng med hvor sengene er lokalisert, og muligheten for fleksibel bruk.  

For å ivareta den kvaliteten som er ønskelig må ansatte ha gode muligheter til oppdatering av egen 

kunnskap. Videre må avdelingen evt. i samarbeid med kommunens øvrige helsetjenester ha et 

fagmiljø for de ulike fagprofesjonene bestående av minst 2-3 personer innenfor samme faggruppe 

for å sikre tilstrekkelig grad av robusthet i tjenestene. Må unngå at det etableres tilbud som henger 

på en enkelt fagperson. Tilstrekkelig størrelse på fagmiljø er også viktig mht mulighet for rekruttering 

og stabilisering.  

Det vil være et viktig suksesskriterium i oppstarten av et evt. interkommunalt tilbud omkring IM-

senger at tilbudet har en høy faglig standard som for pasientene klart fremstår som bedre enn hva de 

kunne fått gjennom eksisterende tilbud i egen hjemkommune. 

 

2.3  Krav til ustyr og støttetjenester 
 

Hvilket utstyr og hva slags støttetjenester som må være tilgjengelig i tilknytning til en IM-avdeling vil i 

stor grad avhenge av målgruppen for tilbudet. I det påfølgende gir vi kun et lite overordnet riss mht. 

utstyrskrav og behov for støttefunksjoner: 

Akuttmedisin: Utstyrsbehov svarende til det som i dag er etablert fagnorm for 

sykestueplassene mht. akuttmedisinske diagnostikk og overvåking 

Behandling: Utstyrsbehov svarende til det som i dag er etablert fagnorm for 

sykestueplassene mht. mulighet for diagnostikk av akutt oppstått sykdom 

eller forverring av kjent kronisk sykdom, overvåkning, iv-infusjoner, 

blodtransfusjon  
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Rehabilitering:  Tilrettelagte og velutstyrte lokaler for opptrening i ADL-aktivitet bl.a.: 

 Treningskjøkken 

 Treningsbad/wc 

 Treningssal med nødvendig utstyr fysikalsk behandling og opptrening 

 Tilgang til varmtvannsbasseng 
 
Støttefunksjoner: Klinisk-kjemisk undersøkelser (blod- og urinprøver) på nivå med det som i 

dag er etablert fagnorm for drift av sykestueplassene 
 Radiologisk undersøkelser: behov for radiologiske undersøkelser vil hos 

pasienter ved en IM-avdeling være langt oftere tilstede enn for ordinær 
sykehjems- eller sykestuepasienter. En overordnet målsetting i 
samhandlingsreformen, er at flere pasienter skal få sin behandling og 
oppfølging i primærhelsetjenesten, bl.a. gjennom etablering av  
IM-avdelinger i kommunene, fremfor ved innleggelse i sykehus. Dette uten at 
kvalitet på oppfølging og behandling av pasienten svekkes. For å 
imøtekomme et slikt krav innebærer det bl.a. at behov for relativt 
ukomplisert tilgang til Ultralydundersøkelse, CT og MR må sikres for pasienter 
ved en IM-avdeling. Dette er tjenester som det ikke er aktuelt å bygge opp 
lokalt i noen av kommunene i Øst-Finnmark verken av økonomiske grunner 
eller krav til faglige forsvarlighet (medisinsk så vel som strålevernmessig). 
Primært vil følgelig radiologiske tjenester fortsatt måtte ytes av sykehuset og 
ved evt. etablering av IM-avdeling er det viktig å ha tenkt igjennom hvorledes 
en gjennom samarbeid med Kirkenes sykehus kan sikre pasientene ved  
IM-avdelingen den nødvendige tilgang til radiologiske undersøkelser 
Klinisk ernæring: som nevnt i pkt 2.2.4 forut vil en intermediæravdeling ha 
behov for oppfølging og veiledning av ernæringsfysiolog både for egen 
kompetanseheving og ved etablering/oppfølging av særskilt ernæringsplan 
for enkelte pasienter. Heller ikke her er det per i dag realistisk at 
enkeltkommuner i Øst-Finnmark etablerer egne stillinger for 
ernæringsfysiolog. En evt. IM-avdeling vil følgelig måtte basere seg på avtaler 
med Kirkenes sykehus som sikrer avdelingen/pasientene tilgang til 
ernæringsfysiolog 
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3.  Demografi og utvalgt statistikk 
 

De demografiske utfordringer knyttet til de 7 kommunene i Øst-Finnmark er relativt godt kjente. For 

oversiktens skyld tar vi imidlertid med et par figurer hentet ut via FHI og Kommunehelsa 

statistikkbank:  

Figur 2 Øst-Finnmark – Andel av befolkning i % etter aldersgruppe og kommune 

 

 

I forbindelse med etablering av en evt. interkommunal intermediæravdeling er det særlig de eldste 

aldersgruppene og utviklingen i forhold til disse i årene som kommer som er vesentlige mht. å si noe 

om behov for og omfang av tilbudet i årene som kommer. I tabell 2 på neste side har vi for hver av 

kommunene i Øst-Finnmark sett litt på befolkningstall- og fremskrivninger mht antall eldre og hvor 

stor andel av befolkningen de utgjør per i dag og vor stor andel de forventes å utgjøre i årene som 

kommer  
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Tabell 2 Øst-Finnmark, befolkningsframskrivning kommunevis med fokus på den eldre befolkning 

Kommune Aldersgr. 2011 
Antall 

2011 
Andel 

2025 
Antall 

2025 
Andel 

2040 
Antall 

2040 
Andel 

 
       

Vardø alle aldre 2111 100 % 1828 100 % 1529 100 % 
 65-69 120 5,7 % 152 8,3 % 101 6,6 % 
 70-74 90 4,3 % 147 8,0 % 122 8,0 % 
 75-79 89 4,2 % 129 7,1 % 104 6,8 % 
 80+ 120 5,7 % 134 7,3 % 219 14,3 % 
 

       
Vadsø alle aldre 6095 100 % 6682 100 % 6828 100 % 
 65-69 281 4,6 % 342 5,1 % 410 6,0 % 
 70-74 206 3,4 % 285 4,3 % 422 6,2 % 
 75-79 166 2,7 % 285 4,3 % 349 5,1 % 
 80+ 197 3,2 % 302 4,5 % 476 7,0 % 
 

       
Berlevåg alle aldre 1031 100 % 915 100 % 776 100 % 
 65-69 60 5,8 % 68 7,4 % 65 8,4 % 
 70-74 53 5,1 % 60 6,6 % 56 7,2 % 
 75-79 42 4,1 % 62 6,8 % 55 7,1 % 
 80+ 57 5,5 % 67 7,3 % 95 12,2 % 
 

       
Deatnu Tana alle aldre 2897 100 % 2716 100 % 2445 100 % 
 65-69 167 5,8 % 169 6,2 % 196 8,0 % 
 70-74 140 4,8 % 192 7,1 % 177 7,2 % 
 75-79 108 3,7 % 155 5,7 % 152 6,2 % 
 80+ 125 4,3 % 186 6,8 % 265 10,8 % 
 

       
Unjárga Nesseby alle aldre 893 100 % 954 100 % 957 100 % 
 65-69 51 5,7 % 53 5,6 % 55 5,7 % 
 70-74 58 6,5 % 65 6,8 % 47 4,9 % 
 75-79 32 3,6 % 56 5,9 % 41 4,3 % 
 80+ 57 6,4 % 60 6,3 % 87 9,1 % 
 

       
Båtsfjord alle aldre 2071 100 % 2069 100 % 1964 100 % 
 65-69 101 4,9 % 126 6,1 % 136 6,9 % 
 70-74 74 3,6 % 132 6,4 % 136 6,9 % 
 75-79 61 2,9 % 115 5,6 % 104 5,3 % 
 80+ 65 3,1 % 102 4,9 % 186 9,5 % 
 

       
Sør-Varanger alle aldre 9826 100 % 11091 100 % 11475 100 % 
 65-69 448 4,6 % 559 5,0 % 683 6,0 % 
 70-74 319 3,2 % 500 4,5 % 623 5,4 % 
 75-79 274 2,8 % 444 4,0 % 520 4,5 % 
 80+ 419 4,3 % 475 4,3 % 784 6,8 % 
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En annen indikator som kan si noe om behov for intermediærplasser i de 7 Øst-Finnmark 

kommunene er antall utskrivningsklare liggedøgn (UKL) ved Kirkenes sykehus som de ulike 

kommunene har. Oppdatert og sikre data på utskrivningsklare liggedøgn er det imidlertid ikke mulig 

å fremskaffe fra offentlig tilgjengelige kilder. Norsk sykepleierforbund tok derfor et selvstendig 

initiativ i 2010 mht. å sanke informasjon direkte fra helseforetakene gjennom en landsdekkende 

spørreundersøkelse. Basert på de beste tilgjengelig tall for 2009 rapporter direkte fra Kirkenes 

sykehus fremkommer følgende tall i NSF-rapporten: 

Figur 3  HELSE FINNMARK HF, Klinikk Kirkenes -       
 % -vis andel av de utskrivningsklare liggedøgnene fordelt på kommunene i opptaksområdet, periode 2009 

 

Det figur 3 gir en indikasjon på er bl.a. effekten av at Sør-Varanger kommune ikke har 

sykestueplasser. Samtidig viser den en naturlig effekt på andel utskrivningsklare liggedøgn (UKL) 

svarende til befolkningsstørrelsen. Samlet står de to største kommunene Sør-Varanger og Vadsø for 

66 % av de utskrivningsklare liggedøgnene i 2009 ved Kirkenes sykehus.  

 
Tabell 3 HELSE FINNMARK HF, Klinikk Kirkenes – antall utskrivningsklare liggedøgn per innbygger over 80 fordelt på 
 kommunenivå – periode 2009 

Kommune  sum UKL innbyggere > 80 år UKL pr innb > 80 

2002 Vardø  220 118 1,86 

2003 Vadsø  121 200 0,60 

2023 Gamvik  79 44 1,80 

2024 Berlevåg  14 60 0,23 

2025 Deatnu Tana  118 114 1,04 

2027 Unjárga Nesseby  17 61 0,28 

2028 Båtsfjord  42 64 0,66 

2030 Sør-Varanger  546 415 1,32 

Alle Øst-Finnmark 1157 1076 1,08 
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Tabell 3 viser at kommunene i Øst-Finnmark samlet hadde 1157 utskrivningsklare liggedøgn knyttet 

til pasienter over 80 år i 2009. Regner en dette om til senger vil det med 100 % belegg (dvs. alltid en 

pasient i sengen) utgjøre drøye 3 senger på årsbasis. Med 80 % belegg som er en mer normal 

beleggsfaktor for denne type senger, nærmer vi oss et behov, bare knyttet til utskrivningsklare 

pasienter over 80 år i Øst-Finnmark, på knappe 4 senger på årsbasis. 

De tre største bidragsyterne til utskrivningsklare liggedøgn på HDG-nivå i perioden 2007-09 var for 

Klinikk Kirkenes sitt vedkommende pasienter gruppert til følgende Hoveddiagnosegrupper: 

 HDG 08 Sykdommer i skjelett- og muskelsystemet og bindevevet med 22 % av alle UKL 
(primært lårhalsbrudd) 

 HDG 04 Sykdommer i åndedrettsorganene med 18 % av alle UKL (primært lungebetennelse) 
 HDG 01 Sykdommer i nervesystemet med 17 % av alle UKL (primært hjerneslag) 
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4. Intermediære sengeplasser –      

 Hva har vi – Hva mangler vi i Øst-Finnmark? 
 

En viktig forutsetning for lokaliserting av et evt. interkommunalt tilbud i tilknytning intermediære 

sengeplasser er et tilstrekkelig stort, robust og rekrutterende fagmiljø i vertskommunen. 

Arbeidsgruppa har forespurt samtlige kommuner i Øst-Finnmark om informasjon vedr kompetanse, 

tjenestetilbud og vakanse i kommunale helsefagstillinger i hht. et eget utarbeidet spørreskjema 

(Vedlegg1). Samtlige kommuner har besvart spørreskjema og resultatene er oppsummert i tabell 4 og 

5.  I disse oversiktene har vi også medregnet evt. fysioterapeuter med driftstilskudd i kommunene. 

Der kommunen ikke har svart eller mangler tilbud er dette merket med ”-” i tabellene. 

 

Tabell 4 Fagstillinger og vakansutfordringer i kommunehelsetjenesten i Øst-Finnmark etter profesjon 

 

Sykepleier Antall stillingshjemler Vakansutfordringer 

Vardø 16 Liten kun 2 mnd vakant siste 3 år 

Vadsø 34 - 

Berlevåg 10 Vikarbyrå dekt 1 stilling i 2 mnd 

Deatnu Tana 22,5 - 
Unjárga Nesseby 11 3 mnd siste 3 år 
Båtsfjord 13 20 mnd siste 3 år/ 8 mnd siste år 
Sør-Varanger 62 5 stillinger 2010/6 stillinger 2011 
 

Fysioterapeut Antall stillingshjemler Vakansutfordringer 

Vardø 2 Ingen vakanser siste året 

Vadsø 4 - 

Berlevåg 1 Vakans 3 mnd siste år 

Deatnu Tana 3 - 
Unjárga Nesseby 0,65 - 
Båtsfjord 1,5 - 
Sør-Varanger 4 faste/ 6 driftstilsk. Ingen vakanser siste år/siste 3 år 
 

Ergoterapeut Antall stillingshjemler Vakansutfordringer 

Vardø - - 

Vadsø 2 - 

Berlevåg - - 

Deatnu Tana - - 
Unjárga Nesseby - - 
Båtsfjord - - 
Sør-Varanger 6 9 mnd siste 3 år, 6 mnd siste år  
 

  

Side 29



S i d e  | 16 

 

 

Vernepleier Antall stillingshjemler Vakansutfordringer 

Vardø 1 Ingen vakanser siste 3 år 

Vadsø - - 

Berlevåg - - 

Deatnu Tana 5 - 
Unjárga Nesseby 2 - 
Båtsfjord 1 5 mnd siste året 
Sør-Varanger 13 2 hele året siste 3 år 
 

Fastleger Antall stillingshjemler Vakansutfordringer 

Vardø 3 2 mnd vakans siste året 

Vadsø 8 - 

Berlevåg 2 Ingen vakans siste 3 år 

Deatnu Tana 5 - 
Unjárga Nesseby (tana) - 
Båtsfjord 3 24 mnd siste 3 år/6 mnd siste år  
Sør-Varanger 10  Vakans i ny stilling (utlyst senhøst 2011) 

 

 

4.2  Sykestueplasser – Rehabiliteringsplasser 
 

Kommune Sykestueplasser 
Senger i særskilt kommunal 

rehabiliteringsavdeling 

Vardø 2 - 

Vadsø 6 - 

Berlevåg 1 - 

Deatnu Tana 2 - 
Unjárga Nesseby 1 - 
Båtsfjord 2 - 
Sør-Varanger 0 8* 
 
*SVK har 8 rehabiliteringsplasser i egen avdeling på Prestøyhjemmet hvorav 4-5 pt. benyttes til 
rehabiliteringsformål mens 3-4 plasser i større grad er mer rene kortids-/avlastningsopphold. 
Avdelingen har eksistert i nærmere 15 år hvorav sist 10 år på Prestøyhjemmet. 
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4.3  Kommunale tjenestetilbud og omfang 
 

I denne tabellen oppsummeres de svar som er gitt fra de ulike kommunene. Av de svarene som er 
gitt kan det nok synes som de ulike kommunene definerer noe ulikt hva som ligger i ”antall personer 
som enten gjennom spesialutdanning eller annen spesifikk opplæring har tilegnet seg en særskilt 
kompetanse”. Tallene mht. antall personer/antall timer er derfor ikke direkte sammenlignbare, men 
gir en pekepinn på hvilken kompetanse kommunene selv mener å være i besittelse av. 
 

Tjeneste 
Antall personer som yter tjenesten/timer per uke 

Vardø Vadsø B.våg Deatnu Unjárga B.fjord Sør-V. 

Kreftsykepleie 
1 
 

2/  
41t 

- 
1/ 

37,5 t 
1/ 
2t 

- 
1/ 

37,5t 

Diabetessykepleie - 
1/  

11 t 
- 1 - - - 

Lungesykepleie - - - 
1/ 

30 t 
- - - 

Psykiatrisk sykepleie 2 5 
1/ 

37,5t 
2/ 

75 t 
1/ 

37,5t 
2(3)/ 
40t 

8/ 
260 t/u 

Sårbehandling - 3 10 
5/ 

25 t* 
- - - 

Kartleggingskompetanse 
IPLOS 

2 33 1 19 
3/ 
3t 

- 40 

Akuttmedisinsk observ. og 
behandling 

2 10 2 5  - 1 0 

Ernæring - - - * - -  
2 spl.  

i utdann. 

Smertebehandling 1 kr.spl. 18 3 
5/ 

50 t 
- 7 5 

Palliativ behandling - 
omsorg ved livets slutt 

1 kr.spl. 15 3 * - 7 - 

Legetjenester i 
kommunalse institusjoner 
(off. allmennmedisinske 
stillinger )** 

1/ 
9 t 

7/ 
53t 

1/ 
3t+ 

5/ 
50t 

1/? 3/10t 
10/ 
75 t 

Lege(r) i samf.medisinske 
stilling(er) 

? 
1/ 

37t 
1/ 

70t pr år 
1/ 

37,5 t 
(tana) 1/20t 

4/ 
34 t  

Fysioterapitjenester i 
kommunal(e) inst. 

1/ 
6t 

3/ 
18,5 t 

1/5t 
1/ 

18,5 t 
1/? 1/7t 2/15t 

Ergoterapeut i 
kommunal(e) inst. 

- 
1/ 

15t 
- - - - 4/105t 

Fotterapeut - - v.b. kjøp v.b. kjøp 1 - 1/5t 

Annet  

 
Lysbeh. 
Dialyse 
Stomipol. 
 

1 spl 
under 
utdann. 
til 
kreft.spl 

   

1 spl 
under 
utdann.  
til 
kreft.spl 

 
*Ytes av legetjenesten 
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5.  Pasientkoordinator  
 

I forbindelse med arbeidsgruppens søk etter kunnskap og gode ideer med tanke på evt. etablering av 

en interkommunal IM-avdeling, kom arbeidsgruppen over et pionerprosjekt i Sarpsborg kommune 

med kommunal pasientkoordinater (erfaren sykepleier fra pleie- og omsorgstjenesten) i full stilling 

med arbeidsplass Sykehuset Østfold. Arbeidsgruppa ser etablering av en slik koordinatorfunksjon 

også som et meget interessant område for interkommunalt samarbeid og vil gjøre mulighetene for å 

utnytte de eksisterende tilbud i kommunene inkl. sykestueplasser og evt. nye plasser ved en IM-

avdeling adskillig mer målrettet. Vi har derfor valgt å ta med en kort beskrivelse av 

pasientkoordinatorens funksjon slik den er etablert ved Sykehuset Østfold.  

Sentrale arbeidsoppgaver for pasientkoordinator er 

- å møte alle innlagte på sykehuset som har behov av kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Pasienter som ikke er kjent i kommunen fra tidligere prioriteres. 

- å bidra til og skape trygghet, gjøre forventningsavklaringer og gi riktig informasjon om 
kommunale tjenester etter utskrivelse fra sykehuset.   

- å gjennomføre kartlegging av pasientens hjelpebehov ved bruk av standardiserte 

kartleggingsverktøy.  

- å involverer pasienten og pårørende allerede på sykehuset i planlegging av tjenestetilbudet 

etter utskrivelse. 

- å samarbeide tett med Inntakskontoret for hjemmetjenesten og kommunens institusjoner  

Erfaringene fra dette og liknende prosjektet i andre kommuner/bydeler er bl.a. 

-  langt smidigere overgang fra spesialist- til primærhelsetjenesten som følge av at pasienter 

med antatt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester meldes/fanges opp av 

pasientkoordinator samme dag som pasienten innlegges 

- kortere liggetid på sykehus 

- rett tildeling av kommunal pleie- og omsorgstjeneste uten behov for ytterligere 

observasjon/kartlegging i kommunen etter sykehusopphold 

- vel forberedt kommunal pleie- og omsorgstjeneste ved mottak av pasient 

- kompetanseoverføring fra pasientkoordinator til sykepleiere ved sykehuset mht. kartlegging 

og vurdering av hjelpebehov 

Arbeidsgruppen ser etablering av tilsvarende ordning med en interkommunal pasientkoordinator ved 

Kirkenes sykehus, med bred erfaring fra kommunal helse- og omsorgstjeneste og god kjennskap til 

tilbudet i de aktuelle kommunene som et interessant prosjekt som også bør vurderes etablert i Øst-

Finnmark. Basert på innbyggertall og erfaringer fra Sarpsborg vil en 50 % stilling som interkommunal 

pasientkoordinator i først omgang være tilstrekkelig. 
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6. Alternative løsninger - arbeidsgruppens vurderinger  
 

Arbeidsgruppen oppfatter at allerede etablerte tilbud inkl. sykestueplassene i kommunene langt på 

vei dekker opp for de tjenester som er tenkt lagt til kommunale IM-senger/-avdelinger i 

samhandlingsreformen.  

Med utgangspunkt i inndeling av tjenester tilknyttet IM-senger/avdelinger slik den fremkommer av 

fig. 1 innledningsvis i denne rapporten, har arbeidsgruppa vurdert eksisterende tjenester med tanke 

på intermediære tilbud i kommunene som følger: 

 
Tabell 5 Eksisterende tjenestetilbud i kommunene som faller inn under begrepet intermediærplasser 

Kommune Akutt Før Istedenfor Etter Rehabilitering 

Vardø Ja Ja Ja Ja Nei 

Vadsø Ja Ja Ja Ja Nei 

Berlevåg Ja Ja Ja Ja Nei 

Deatnu Tana Ja Ja Ja Ja Nei 
Unjárga Nesseby Ja Ja Ja Ja Nei 
Båtsfjord Ja Ja Ja Ja Nei 
Sør-Varanger Nei Nei Nei Ja Ja 
 

Av tabell 5 fremkommer at det primært er på området rehabilitering, med unntak av Sør-Varanger 

kommune, at det er mangler mht. et komplett IM-tilbud i kommunene slik dette er definert i 

forbindelse med Samhandlingsreformen. Det er følgelig arbeidsgruppas vurdering at det er innen et 

litt vidt definert rehabilteringsfelt en kan ha nytte av og behov for etablering av et interkommunalt 

samarbeid omkring IM-sengeplasser. 

I flere rapporter er det angitt et behov for mellom 0,7-1 IM-sengeplass per 1000 innbyggere. I 2011 

hadde de 7 kommunene Øst-Finnmark knappe 25 000 innbyggere. I 2040 forventes innbyggertallet å 

ha steget til rundt 26 000 innbygger, da primært ved at de store blir større og de minste mindre. Et 

befolkningstall på mellom 25-26 000 innbyggere tilsier følgelig et behov for mellom 18-26 senger. 

Trekker vi ifra de 14 allerede eksisterende sykestuesengene står vi igjen med et behov for nye senger 

på mellom 4 og 12. Av disse vil 2 senger utgjøre behovet Sør-Varanger kommune har for å etablere et 

øyeblikkelig hjelp tilbud på nivå med sykestueplassene i øvrige kommuner.  

Vi står følgelig igjen med et behov oppad begrenset til ca 10 senger tilknyttet en mulig 

interkommunal IM-avdeling med primærfokus på rehabilitering. Dette samsvarer for øvrig godt med 

Sør-Varanger kommunes erfaringer med behov for rehabiliteringsplasser der et tilbud på mellom 4-5 

sengeplasser ved egen rehabiliteringsavdeling synes å dekke behovet. 

Arbeidsgruppen legger et relativt vidt rehabiliteringsbegrep til grunn som omfatter bl.a.: 

- opptrening/rehabilitering etter hjerneslag og annen sykdom i sentralnervesystemet (bl.a. 
MS) 

- opptrening/etterbehandling etter brudd (rygg, bekken, hofte, lår primært) 
- opptrening/etterbehandling etter kirurgisk inngrep 
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- diabetikere 
- revmatikere 
- hjertepasienter 
- lungepasienter 
- smertepasienter 
- sårpasienter 
- stomipasienter 
- generell svekkelse eller lengre tids sykeleie 
- m.fl. 

 

6.2  Omfang og krav til robusthet 
 
En faglig forutsetning for å etablere et evt. interkommunalt samarbeid omkring IM-sengeplasser med 
primærfokus på rehabilitering, er at det må kunne etableres robuste faglige miljø rundt tilbudet. Det 
betyr i praksis at ingen profesjon knyttet til IM-avdelingen kan være representert med kun en 
fagperson verken i forhold til IM-avdelingen eller i kommunen for øvrig.  
 
For å sikre rekruttering og stabilitet, kontinuitet og kvalitet i tilbudet uavhengig av vakanser, 
ferieavvikling, sykdomsforfall eller fravær pga. videre og etterutdanning eller ambulering ut til 
pasientenes hjemkommuner, må det være et fagmiljø på minst 3 personer innen hver fagkategori på 
stedet og tilknyttet tilbudet helt eller delvis. Dette kan imidlertid gjerne sees opp imot annen 
aktivitet innen samme profesjon i kommunen (dvs. kombinerte stillinger). 
 
Fagpersonell som må være på plass for å kunne drifte en interkommunal IM-avdeling med 
primærfokus på rehabilitering er: 

- Lege 
- Sykepleier med kompetanse innen diabetes, ernæring, lunge, hjerte, geriatri, psykiatri med 

mer 
- Fysioterapi med særskilt kompetanse innen rehabilitering 
- Ergoterapeut med særskilt kompetanse innen rehabilitering 

 
I tillegg vil det være behov for en rekke støttefunksjoner mht klinisk kjemi, billedundersøkelser, 
klinisk ernæring med mer.  
 
De ansatte vil ha behov for regelmessig kunnskapsutveksling med/hospitering ved fagmiljøene på 
Kirkenes sykehus innen de aktuelle områdene og spesielt i forhold til sykehusets 
rehabiliteringsavdeling. Videre vil de ansatte ved en evt. IM-avdeling også måtte påregne en del 
reiser ut til de samarbeidende kommunene for å legge tilrett for og følge opp overføring av pasienter 
fra IM-avdeling til det kommunale pleie- og omsorgsapparatet. Slik sett vil en IM-avdeling også være 
og fungere som et interkommunalt kompetansesenter. 
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6.3 Alternative løsninger for IM-avdeling med primærfokus på 

rehabilitering 
 

6.3.1  Lokalisering av en interkommunal IM-avdeling i Sør-Varanger  

 
En interkommunal IM-avdeling med fokus på rehabilitering lokalisert til Sør-Varanger vil kunne 
betjene alle kommuner og fremstår som det faglig mest robuste alternativet med tanke på å sikre 
kvalitet og kontinuitet i pasienttilbudet.  Lokalisering av et interkommunalt IM-tilbud til Sør-Varanger 
kommune er det eneste alternativet som vil kunne betjene alle 7 kommuner og slik sett kunne gi 
størst uttelling mht. ”stordriftsfordeler” både mtp. bemanning og økonomi. I tillegg er det det eneste 
alternativet som vil kunne ha direkte synergieffekter mht nærhet til/samlokalisering med Kirkenes 
sykehus 
 

Pro Kontra 

Robust fagmiljø for alle kategorier fagpersonell Lang vei for pasienter og pårørende fra øvrige 6 
kommuner 

Få rekrutteringsproblem, stabil, robust og 
erfaren primærhelsetjeneste både på lege og 
pleie- og omsorgs siden 

Sentralisering av fagmiljø vs desentralisering 

Har et allerede eksisterende og veldrevet tilbud i 
tilrettelagte lokaler med alle fasiliteter for 
rehabilitering med mulighet for inntil 8 
rehabiliteringsplasser uten bygningstekniske 
endringer. Avdelingen er lokalisert til 
Prestøyhjemmet som ligger på nabotomten til 
Kirkenes sykehus. 

 

Er kommunikasjonsnav i Øst-Finnmark med 
offentlige kommuniksajonslinjer inn fra/ut til alle 
de 7 kommunene i Øst-Finnmark 

 

Nærhet til Kirkenes sykehus med mulighet for 
ytterligere gjensidige synergier i forhold til 
samlokalisering i nye Kirkenes sykehus. For 
eksempel lege- og sykepleietjenester i vakttiden 
utenom normalarbeidstid, enkel tilgang til 
støttefunksjoner innen klinisk kjemi, 
billedundersøkelse, kliniske ernæring. 
Spesialsykepleiere innen aktuelle fagområder. 
Mulighet for konsultativ bistand fra sykehusets 
leger ved forverring uten å måtte overføre 
pasienten til Kirkenes sykehus. 
Evt. samlokalisering av en interkommunal IM-
avdeling ved nye Kirkenes sykehus vil bidra til å 
understøtte og sikre grunnlaget for 
opprettholdelse av Kirkenes sykehus som et 
akuttsykehus for Øst-Finnmark. 

 

Språkkompetanse innen kommunal pleie- og 
omsorgstjeneste både mht. samisk, finsk og 
russisk 
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En lokalisering av en intermediær rehabiliteringsavdeling utenfor Sør-Varanger vil trolig være 
uinteressant for Sør-Varanger kommune all den tid kommunen har et veldrevet tilbud i kommunal 
regi og befolkningen vil ikke ha et ønske om å måtte reise bort fra egen kommune for å få de 
tilbudene de allerede i dag mottar i egen kommune. Sør-Varanger kommune er allerede i dialog med 
Helse Finnmark om samlokalisering av tjenester/avdelinger i nye Kirkenes sykehus og vil neppe se det 
som verken faglig eller økonomisk interessant å investere i oppbygging av en interkommunal IM-
avdeling ”utenbys” 
Sør- Varanger kommune utgjør per i dag ca 40 % av befolkningsgrunnlaget i Øst-Finnmark og 
forventes å øke til nærmere 44 % i 2040. Faller dette befolkningsgrunnlaget bort fra en evt. 
interkommunal IM-avdeling står en igjen med et behov på mellom 4-5 rehabiliteringsplasser 
tilknyttet de øvrige 6 kommunene i Øst-Finnmark. 
 

6.3.2  Lokalisering av to mindre IM-avdelinger  hhv. i Tana/Nesseby og Sør-Varanger  

 
Ved en evt. etablering av en interkommunal IM-avdeling utenfor Sør-Varanger er det slik 
arbeidsgruppen ser det Tana/Nesseby som peker seg ut som den naturlige lokalisasjon for et slikt 
tilbud.  
Tana/Nesseby ligger sentralt plassert i Øst-Finnmark og er et kommunikasjonsmessig knutepunkt og 
kan nås fra alle kommuner lands landevei innen 2 timer og har et allsidig, robust og flerspråklig 
(norsk, samisk og finsk)fagmiljø dog intet tilbud om ergoterapi i kommunen. 
En todelt løsning der Sør-Varanger kommune viderefører eksisterende tilbud og en evt. ny 
interkommunal IM-avdeling med fokus på rehabilitering for de øvrige 6 kommunen fremstår slik 
arbeidsgruppen vurderer det som faglig mindre robust, men burde kunne bli tilstrekkelig robust til å 
sikre faglig kvalitet og kontinuitet.  
En todeling vil innebære tap av ”stordriftsfordeler” og et ikke ubetydelig omfang av 
pasienttransporter mellom Kirkenes sykehus og IM-avdelingen bl.a. for oppfølgende polikliniske 
kontroller etter utskrivelse, behov for billeddiagnostikk og bistand fra det medisinske fagmiljøet på 
sykehuset ved forverring av eller nyoppståtte lidelser hos pasienter innlagt ved IM-avdelingen. 
 

Pro Kontra 

Tana/Nesseby har et relativt stabilt og robust 
fagmiljø med lokal tilhørighet. Erfaringsmessig få 
problemer med rekruttering til og stabilisering i 
fagstillinger 

Faglig mindre robust. Mangler fagmiljø for 
ergoterapi.  Mer sårbart for vakanser og 
manglende rekruttering  

Betydelig kulturell og språklig kompetanse innen 
samisk og finsk 

Avstand til sykehus og spesialiserte 
støttefunksjoner øker med et økt behov for 
pasienttransporter mellom Kirkenes sykehus og 
IM-avdelingen 

Sentral beliggenhet i Øst-Finnmark med 
maksimalt 2 t reisevei langs landevei fra alle 
kommuner. Pasienter og pårørende vil få kortere 
reiseveier/nærmere hjemme enn ved 
lokalisering av et tilbud i Sør-Varanger 

 

Nytt helse og omsorgssenter på Tana bruk under 
planlegging og snarlig iverksetting av bygging vil 
gi muligheter for lokalisering av IM-avdeling 
både i tilknytning til dette og evt. i frigjort 
bygningsmasse ved legesenter/sykestue   

 

Nærhet til DPS sengeavd./ psykogeriatri (mulig 
flytting til nye Kirkenes sykehus når ferdigstilt) 
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6.3.3  Lokalisering av tre mindre IM-avdelinger hhv. i Tana/Nesseby, Vadsø og i  

 Sør-Varanger 

 
Arbeidsgruppen har og vurdert en mulig for tredeling av IM-avdelinger med primærfokus på 
rehabilitering med etableringer i hhv: 

- Sør-Varanger som lokalisasjon for Sør-Varanger kommune  
- Tana/Nesseby som lokalisasjon for kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg  
- Vadsø som lokalisasjon for kommunene Vadsø og Vardø  

 
For en IM-avdeling med fokus på rehabilitering vil befolkningsgrunnlaget for Tana/Nesseby-
avdelingen være rundt 6900 mens for Vadsø-avdelingen være rundt 8100. Gitt behov for 1 IM-plass 
per 1000 innbyggere og fratrukket eksisterende sykestueplasser vil behovet for ytterligere IM-
sengeplasser med primærfokus på rehabilitering for Tana/Nesseby-avdelingen være 1-2 plasser og 
for Vadsø-avdelingen være 0-1.  
Om en ser rehabiliteringsplassene i sammenheng med eksisterende sykestueplasser i 
vertskommunen vil Tana/Nesseby-avdelingen kunne få en enhet med 4-5 sengeplasser og Vadsø – 
avdelingen en enhet med 7 sengeplasser. Fokuset på rehabilitering med etablering av et aqllsidig og 
robust rehabiliteringstilbud til pasientene anser arbeidsgruppen det imidlertid ikke mulig å kunne 
opprettholde ved en slik samlokalisering da enheten blir for små. 
 
 

Pro Kontra 

Tilbudet vil ligge ennå nærmer for Vadsø og 
Vardøs befolkning 

Lite trolig at en vil kunne etablere tilstrekkelig 
robuste tverrfaglige rehabiliteringsmijø mht. 
kvalitet på og kontinuitet i behandlingstilbudet.   

Både Tana/Nesseby og Vadsø vil ha utfordringer 
mht. å etablere tilstrekkelig grad av 
tverrfaglighet mht. ergoterapi og et 
minimumskrav om minst 3 fagpersoner innen 
hver faggruppe i kommunen 

Vadsø ligger utenfor 
hovedfartsåre/kommunikasjonslinjer for alle 
andre kommuner enn Vardø men gitt at 
opptaksområdet begrenses til Vadsø og Vardø vil 
dette ikke være noe problem 

Vadsø har tilgang til enkelte polikliniske 
støttetjenester som for noen få pasienter ved en 
IM-avdelingen med fokus på rehabilitering kan 
være behov for: 
- lysbehandling 
- dialyse 
- hud  
- stomi 
 

 

Flyplass i Vadsø ved luftambulansebehov  

 
 

6.3.4  Ingen samhandling - alle tilbyr tjeneste i egen kommune.  

 
Dette er slik situasjon er i dag. Med unntak av Sør-Varanger kommune og muligens på sikt 
Tana/Nesseby og Vadsø er det arbeidsgruppens vurdering at det vil det være ensbetydende med at 
en ikke har, eller vil få, et tilstrekkelig robust tilbud som sikrer pasientene kvalitet og kontinuitet 
innen områdene rehabilitering/opptrening etter sykdom. 
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1.0 Innledning 
”Samhandling i Øst-Finnmark” er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Sør-Varanger, Tana, 
Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Nesseby.   Prosjektet har til formål å utrede mulighetene for 
samarbeid om helse- og omsorgstjenester kommunene i mellom, og mellom kommunene og Helse 
Finnmark. Prosjektet skal munne ut i konkrete forslag til tiltak på de områdene som er aktuelle, og 
forslagene skal behandles politisk i alle samarbeidskommunene. 
Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter for kommunenes politiske eller 
administrative ledelse, mens ansvaret for selve prosjektarbeidet er lagt til en prosjektgruppe som 
består av 1 representant med helsefaglig bakgrunn fra hver kommune.  Daglige ledelse av og 
framdrift i prosjektet ivaretas av en prosjektleder. 
Prosjektet er politisk forankret i de nevnte kommuner og er finansiert ved tilskudd fra 
Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Finnmark.   
 
I løpet av prosjektarbeidet har en kommet fram til noen prioriterte fagområder som det er ønskelig å 
utrede spesielt, og det er derfor opprettet arbeidsgrupper for dette formål.  Gruppene skal jobbe 
forholdsvis intensivt over en kortere periode, og deretter gi innspill til prosjektgruppa i form av en 
kort rapport med konkrete forslag til tiltak. En av de gruppene er arbeidsgruppe psykisk 
helsevern/rusomsorg.  

1.1 Arbeidsgruppe psykisk helsevern/rus 
Arbeidsgruppen består av: 
 Merete Jensen; psykiatrisk sykepleier; teamleder Berlevåg kommune,  
Olaf Trosten; teamleder pp-tjenesten, Tana kommune,  
Marie Varsi Pedersen; spesialsykepleier/nestleder/fagutv. psykiatritjenesten, Vadsø kommune. 

1.2 Arbeidsgruppens mandat 
Arbeidsgruppa skal utrede og beskrive en modell for et helhetlig psykisk helsevern i et samarbeid 
mellom kommunene og helseforetaket, herunder vurdere: 
 

 Interkommunale døgnplasser for intermediærtilbud i Tana 

 Utbygging og lokalisering av polikliniske spesialisttjenester, herunder ambulerende team 

 Felles kommunepsykologtjeneste 

 Kompetansebygging og nettverk 

 Tidlig intervensjon i forhold til barn og ungdom 

 Bruk av telemedisin 
  
Arbeidsgruppa har hatt 7 møter, hvorav to ble avholdt i Tana, resten har vært telefonmøter. 
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2.0 Begrepsavklaringer 

2.1 Intermediæravdeling 
I følge store norske leksikon er intermediær: ”mellomliggende, noe som ligger i midten, formidlende”.   
 
Hentet fra rapporten til arbeidsgruppa som jobber med intermediære sengeplasser: ”En intermediær 
avdeling er en mellomting mellom en sengepost på sykehus og en sengepost i et kommunalt 
sykehjem. Sammenlikna med sykehjemmet er intermediæravdelinga opprusta med høyere 
bemanningsnorm, økt mengde legetjenester samt andre helsefaglige tjenester. Intermediæravdelinga 
er ei avdeling som kan ta pasienter: 
 før  

 istedenfor eller  

 etter sykehusbehandling  

Hensikten er at de som blir innlagt i en intermediær seng/avdeling skal ha et tidsavgrensa opphold før 

de blir sendt videre til enten sykehus, sykehjem eller hjem.”  Denne definisjonen kan videreføres til å 

gjelde også rus- og eller psykiatripasienter, men da vil en intermediæravdeling fungere som en 

mellomting mellom en sengepost på sykehus/ dps og en bolig i kommunen (enten egen bolig eller et 

forsterket botilbud). 

2.2 Tidlig intervensjon 
Begrepet ”tidlig intervensjon” tillegges i dag mange ulike og dels overlappende betydninger. 
Hovedideen bak tidlig intervensjon er å identifisere og starte håndteringen av et helseproblem, på et 
så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir minimalisert med en svært liten innsats. Selve 
intervensjons-begrepet er svært flertydig, og her velger vi å se på det som handlinger med 
terapeutisk eller forebyggende intensjon. Det kan både være sosiale, legale, materielle, 
medikamentelle eller psykologiske tiltak rettet mot enkeltindivider, deler av, eller hele befolkningen. 
Når vi i denne sammenhengen bruker begrepet tidlig intervensjon, ligger det implisitt tiltak mot en 
manifest tilstand, men i en tidlig fase av utviklingen av denne tilstanden. Problemene er uspesifikke 

og prognosen varierende, men svært alvorlig for noen (www.forebygging.no) .   

2.3 Ambulant team 
Ambulante tjenester er et ledd i et desentralisert tjenesteapparat. Tjenesten innebærer at 
fagpersoner oppsøker brukerne i deres eget miljø. Ambulante team må ha tverrfaglig kompetanse og 
bør være sammensatt av utøvere fra kommunene og det psykiske helsevern. I større kommuner 
etableres slike team i kommunal regi med råd og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. 
 

2.4 ACT–team – oppsøkende behandlingsteam 
Et ACT-team (Assertive Community Treatment) er et aktivt oppsøkende behandlingsteam som jobber 
på tvers av nivåer og sektorer. De oppsøker brukerne der de lever – hjemme, i parker, på skole, jobb 
eller andre steder. Brukerne får hjelp til å ta ansvar for bolig, medisinering, økonomi, kontakt med 
myndigheter og andre ting.                                                        
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2.5 Telemedisin  
Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål. Det handler om å forflytte eller utveksle 
pasientinformasjon istedenfor pasienten. Telemedisin kan også gi pasienten mulighet for direkte 
kontakt med helsepersonell fra eget hjem via datamaskinen, mobiltelefon eller TV. (Nasjonalt 
kompetansesenter for samhandling og telemedisin) 

2.6 E-helse 
E-helse er en samlebetegnelse som omfatter IKT-anvendelse i helsevesenet.  Målet er forbedringer 
av kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet gjennom bruk av informasjonsteknologi. 
(www.helsedirektoratet.no)  
 

2.7 Dobbeltdiagnose  
Kombinasjonen ruslidelse og psykisk lidelse blir ofte omtalt med begreper som komorbiditet og 
dobbeldiagnose. Komorbiditet er en generell betegnelse på samtlige tilstedeværelse av to eller flere 
lidelser, mens begrepet ”dobbeldiagnose” ofte brukes om kombinasjon alvorlig psykisk lidelse og 
ruslidele. Begge begrepene er upresise fordi de ikke sier noe om hvilke sykdommer som omtales. 
I retningslinjen fra Helsedirektoratet brukes begrepet ”ruslidelser og psykisk lidelse”, eller ROP-
lidelse som en samlebetegnelse for ruslidelser og psykisk lidelser, og de fleste har somatiske lidelser i 
tillegg (Helsedirektoratet IS-1948).   
 

2.8 Forsterket botilbud 
De pasientene som er vanskeligst å ivareta for kommunene er de med komplisert atferd som stor 
selvskadingsproblematikk, er aggressive/utagerende og/eller har stor dobbeltdiagnoseproblematikk. 
Disse har ofte behov for en permanent forsterket botilbud med døgnbemanning og i tillegg krever 
høy kompetanse for å kunne gi et forsvarlig tilbud.  
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3.0 Bakgrunnsinformasjon 

3.1 Utbredelse av psykiske lidelser 
Med psykiske lidelser menes psykiske vansker av en slik type eller grad at det kvalifiserer til en 
diagnose. 

3.1.1 Barn/unge 

Psykiske vansker er et utbredt helseproblem blant barn og unge i dag. Tall fra Folkehelseinstituttet 
viser at i Norge har mellom 15 og 20 prosent psykiske vansker som påvirker deres funksjonsnivå.  
Blant 15–16 åringene er utbredelsen ca 17 prosent, hvor jentene utgjør ca 25 prosent og guttene ca 9 
prosent. Det er ikke påvist forskjell mellom samisk ungdom og etnisk norsk ungdom. Dette behøver 
ikke å bety at en like stor andel er behandlingstrengende.  
Å utvikle seg fra barn til voksen byr på mange utfordringer også på det psykiske plan. De fleste 
håndterer dette på en god måte, men ikke alle har de nødvendige forutsetninger for å håndtere 
utfordringene. 
Sosial- og helsedirektoratet legger til grunn at mellom 4 og 7 prosent av barn mellom 4 og 10 år har 
en psykisk lidelse som gjør at de trenger behandling. Disse tallene er usikre (helsedirektoratet 2007). 

3.1.2 Voksne  

Andelen av befolkningen som får en eller annen psykisk lidelse i løpet av livet, varierer fra 25 prosent 
til 52 prosent. Dette kalles livstidsprevalensen og er rundt 40 prosent. Tallene for hvor stor andel av 
befolkningen som har hatt en lidelse i løpet av de 12 siste månedene, varierer fra cirka 10 til cirka 33 
prosent. De høyeste utenlandske tallene er fra de mest anerkjente utenlandske undersøkelsene, NCR 
og NEMESIS. De norske tallene likner disse. Resultatene er noe nærmere beskrevet i rapport fra 
Folkehelseinstituttet nr 2009:8. (Folkehelseinstituttet 2009) 

3.2 Kommunal forebygging/oppfølging av psykisk syke 
For å ivareta innbyggernes psykiske helse må tilbudet være samordnet og helhetlig. Alle aktører bør 
ha planer, rutiner og avtaler for samarbeid med andre offentlige etater. Det er viktig at kompetanse 
og tiltak benyttes fleksibelt. 

3.2.1 Barn/unge 

Her beskrives kort ulike tjenester og aktører i det kommunale arbeidet med barn og unges psykiske 
helse. Noen barn utvikler gjennom sin oppvekst psykiske vansker og kan ha behov for mange 
offentlige tjenester. Det er verdt å merke seg at det er svært mange instanser som kan være inne i 
enkeltstående saker, noe som gjør samhandling innenfor kommunene svært viktig. Ansvar kan også 
pulveriseres med en slik organisering. Fordelen er at det er stor tverrfaglighet i arbeidet. 
 

Barnehage 
 

Barnehagen har et ansvar for å skape et godt grunnlag for barns utvikling og 
helse, derfor bør barnehagepersonalet ha grunnleggende kompetanse og 
bevissthet om barns psykiskehelse. 

Skole Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt 
miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Gode 
læringsmiljøer viser klarsammenheng mellom trivsel, sosial læring og god 
psykisk og fysisk helse. 

SFO SFO skal gi barn omsorg og tilsyn og skal legge til rette for lek, kultur- og 
fritidsaktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO 
bør ha en tydelig profil på helsefremmende og forebyggende arbeid. 
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Kultur, fritid og 

fysisk aktivitet 

Barn og ungdom har behov for å delta i aktiviteter også utenom skoletid. 
Deltakelse i positive fritidsaktiviteter kan gi barn og unge opplevelse av 
mestring, og å bli inkludert i et fellesskap. I helsefremmende og 
forebyggende arbeid er gode og trygge møteplasser av stor betydning. For 
noen barn vil deltakelse i aktiviteter kreve noe ekstra bistand. 

PPT Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) sin rolle i kommunens psykiske 
helsearbeid er å bistå skoler og barnehager i det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet. PPT skal både ha fokus på den enkelte elev som har 
vansker i opplæringssituasjonen, og på skolen som system. 

Oppfølgings-

tjeneste  

Enkelte ungdommer kan falle utenfor de ordinære opplæringstilbud og 
arbeidslivet. Oppfølgingstjenesten skal sørge for at all ungdom som tilhører 
tjenestens målgruppe får tilbud om opplæring, arbeid eller annen 
sysselsetting. Tjenesten skal kontakte disse ungdommene og gi et tilbud 
hvert skoleår så lenge de er omfattet av den lovfestede retten til 
videregående opplæring. 

Helsestasjon og 

skolehelsetjenesten  

og helsestasjon  

for ungdom   

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud for, barn, unge 
og gravide i kommunene. Ofte er det helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
som først kontaktes vedbekymring for barn og ungdoms utvikling og psykiske 
helse. Man kan komme både med og uten avtale. 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme psykisk og 
fysisk helse, fremme gode miljømessige forhold, herunder et godt 
psykososialt læringsmiljø i skolen. 
Tjenesten skal i tillegg forebygge fysisk og psykisk sykdom og skade. Tilbudet 
benyttes av nær 100 prosent av barne- og ungdomsbefolkningen og av alle 
grupper, uavhengig av sosial status og geografisk tilhørighet. Dette gir 
tjenesten en unik mulighet til å forebygge og avdekke psykiske vansker og 
rusrelaterte problemer og bidra til å sette i verk tiltak tidlig. 

Fastlege: 

 

Fastlegen er en del av det samlede psykiske helsearbeidet i kommunen. 
Dette gjelder i forhold til barn og unge som legen selv kan hjelpe, og i de 
tilfeller der legen etter den førstevurderingen må henvise videre. 

Hjemmebaserte 

Tjenester 

Praktisk bistand er en fellesbetegnelse for ulike typer virksomhet for 
personer og familier som på grunn av psykiske vansker og lidelser, 
funksjonshemninger eller lignende trenger 
hjelp. I mange tilfeller kombineres helsetjenester med praktisk hjelp i 
hjemmet. 

Barneverns-

tjenesten 

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og 
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Barneverntjenesten 
skal avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så 
tidlig at varige problemer kan unngås. Mange barn og unge som 
barneverntjenesten kommer i kontakt med har psykiske vansker og er 
risikoutsatt. 

Sosialtjenesten 

(NAV) 

Formålet med sosialtjenesteloven er blant annet å fremme økonomisk og 
sosial trygghet, 
bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling, og å 
forebygge sosiale problemer. 

Politi Politiet har et ansvar for et godt og trygt oppvekstmiljø og mot barne- og 
ungdomskriminalitet. Politiet samarbeider ofte med andre aktører i 
nærmiljøet og har tradisjonelt et godt samarbeid med skolene. 
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3.2.2 Voksne 

Psykisk helsearbeid i kommunene er tiltak rette mot mennesker med psykiske lidelser og 

konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, deres familier og nettverk. Psykisk helsearbeid er både et 

kunnskaps- og et praksisfelt, og det omfatter også arbeid på systemnivå som forebygging av psykiske 

lidelser, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering. 

Målsetningen med psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, 

tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. 

 

Dette er hva veilederne sier om psykisk helsearbeid for barn/unge og voksne i kommunen, de er fra 

henholdsvis 2005 og 2007 og må ses i sammenheng med hva samhandlingsreformen og 

nasjonalfaglige retningslinjer sier. 

3.3 Hva sier samhandlingsreformen om rus/psykiatri 
Rus og psykiske lidelser likestilles med somatisk sykdom, og samhandlingsreformen gjelder også for 
disse pasientene i like stor grad som de med somatisk sykdom. 
 
Regjeringen vil, gjennom samhandlingsreformen, søke å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste 
som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som også svarer på de store 
samfunnsøkonomiske utfordringene. Lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, 
uavhengig av personlig økonomi og bosted, skal fortsatt være den viktigste bærebjelken i den norske 
velferdsmodellen. 
 
Mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser er grupper som ofte kan ha behov for flere 
tjenester fra ulike tjenesteytere og gjerne samtidig. Forebygging, tidlig intervensjon og 
lavterskeltilbud er fortsatt viktige forbedringsområder. Behov for mer kunnskap om å avdekke 
rusproblemer før de utarter seg.  
 
Helse og omsorgsdepartementet vurderer at Norge har relativt døgntung bemanning innenfor 
psykisk helsevern sammenliknet med andre land. Det er en stor utfordring at døgnplassene både i 
DPS og i sykehusavdelingene i for stor grad brukes til personer som egentlig burde ha forsterkede bo- 
og tjenestetilbud i kommunene. 

3.3.1 LAR 

Fastlegen vil for de aller fleste av LAR-pasientene overta ansvaret for å gjennomføre og følge opp 
behandlingen. Dette skal skje i tett samarbeid med øvrige kommunale tjenester, jamfør pasientens 
behov for botilbud, aktivitetstilbud mv. Behandlingstilbudet skal tilpasses hver enkelt pasient, med 
betydelig rom for fleksibilitet. 

3.3.2 Forebygging, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud  

Tidlig intervensjon har til hensikt å forhindre utvikling eller videreutvikling av lidelser og problemer 
enten tidlig i livet, eller tidlig i et forløp. Tidlig intervensjon er dessuten viktig for å oppøve mestring, 
hindre utstøting og kroniske tilstander, samt at unødige tilleggslidelser utvikler seg. 
Det viktigste forebyggende arbeid er forankret i primærkommunen. Dette gjelder trygge bomiljø, 
gode fritidstilbud, helsestasjons- og skolehelsetjenester, barnehager, skoler/nærmiljø. 
Kompetanse på tidlig identifisering av psykiske problemer bør være på kommunalt nivå, mens 
utredning og tiltak lett vil kunne kreve mer kompetanse enn det en liten kommune vil kunne 
etablere. Det er behov for vesentlig bedre samhandling der brukernes behov står i sentrum, 
herunder sikre en bedre oppfølging av gruppen med langvarig behov for sammensatte tjenester, 
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samt sikre bedre tilgjengelighet generelt slik at mennesker i en krisesituasjon får hjelp når de trenger 
det. 
Det er behov for økt fokus på forebygging av psykiske lidelser, herunder et sterkere tverrsektorielt 
fokus på den psykososiale betydningen for lærings, oppvekst og arbeidsmiljø. I tråd med BEON-
prinsippet (beste effektive omsorgsnivå) bør lavterskel psykisk helsetilbud fortsatt ligge på 
kommunalt nivå. 
Et viktig perspektiv i forhold til å styrke lavterskel tjenestetilbud er de samfunnsmessige 
besparelsene det medfører å komme tidlig inn med effektive og relativt lite ressurskrevende 
behandlingsmetoder. Lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid på kveld og helg vil kunne sikre god 
tilgjengelighet og hindre utvikling av unødige akuttsituasjoner. 

3.3.3 Forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunen (rehabilitering) ved psykiske 

lidelser  

Målgruppe for forsterkede bo- og tjenestetilbud er mennesker med psykiske lidelser og/eller 
rusmiddelavhengighet, som ikke oppnår egen bolig, og som har behov for døgnbaserte tjenester, 
enten som alternativ til, eller i påvente av spesialisert behandling. Botilbud vil på den ene siden 
grense mot kommunale boliger, herunder omsorgsboliger, og på den andre side grense mot 
døgnplasser i psykisk helsevern. Forsterkede boliger for brukere med store bistandsbehov og 
alvorlige lidelser vil kreve et større befolkningsgrunnlag. 
I henhold til SINTEF-rapport 1/09 vil nærmere en tredjedel av pasientene innlagt på døgn i psykisk 
helsevern være bedre tjent med et kommunalt tilbud, ofte i kombinasjon med et poliklinisk eller 
ambulant tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder særlig i sykehussektoren, men også i noen 
grad i DPS-sektoren. For å få til en omstilling som sikrer brukerne et mer hensiktsmessig tilbud må 
bl.a. spesialisthelsetjenesten kunne gi råd, veiledning og gjøre vurderinger med tanke på overføring 
til spesialistbehandling. Dette kan gjøres ved å etablere ambulante team/gjøre vakttjeneste ved DPS 
mer tilgjengelig for førstelinjen. 

3.3.4 Lavterskel helsetilbud til rusavhengige 

Lavterskel helsetiltak møter «brukerne der de er og når de er der». Slik tilnærming er virkningsfull og 
treffer målgruppen og deres behov. Mennesker med svært omfattende rusmiddelmisbruk har ofte 
også dårlig somatisk og psykisk helse. Undersøkelser viser at mange unnlater å søke behandling eller 
har problemer med å følge opp igangsatt behandling. Det er derfor nødvendig å tilpasse tilbudet til 
brukerne. Hensikten med lavterskel helsetiltak er å tilby lett tilgjengelige tjenester som er særlig 
tilpasset den enkelte brukers behov, bidra til bedret helsetilstand og livssituasjon samt forebygge 
overdoser. Eksempler på lavterskel helsetiltak er skadereduserende helse- og sosialtjenester som 
sprøyteutdeling, sårstell, vaksinering, ernæring, tannhelsetiltak, prevensjon, råd og veiledning, 
videreformidling til andre tjenester m.v. 

3.3.5 To eksempler på måter å løse dette på 

 
Brukerstyrte døgnplasser – kom når du trenger det 

På Jæren har man etablert brukerstyrte døgnplasser for psykisk syke. Mange kronisk syke trenger å vite at hjelpen er der når de trenger 
det. Det gir trygghet og hjelp til å håndtere kritiske sykdomsperioder. 
I prosjektet «Enkelt og greit i lag» samarbeider Jæren DPS med kommunene Klepp, Hå, Time og Gjesdal om tilbud til personer med 
langvarig psykisk lidelse og deres pårørende. To sengeplasser ved Jæren DPS ble gjort om til brukerstyrte døgnplasser. De skal benyttes ved 
kritiske faser i sykdommen. Pasientene kan kontakte Jæren DPS når de kjenner at det trengs. Dette er kontraktfestet. Evalueringen viser at 
økt tilgjengelighet reduserer forbruket av tjenester. 
Resultat: Tryggere pasienter, Lav terskel gir lavere forbruk av tjenester, Halvert bruk av tvang (nedgang i uker med tvungent helsevern fra 
181 til 88), Redusert bruk av liggedøgn med 33 pst. 

 

ACT-team – der brukerne oppholder seg 
En del innbyggere med alvorlige psykiske problemer og tilleggsproblemer, har vansker med å dra nytte av kommunens helse- og 
sosialtjenester. ACT-team har vist seg å være en god modell for å hjelpe disse brukerne. I 2007 ble det satt i gang et treårig prosjekt med 
ACT-team i Mosseregionen for å se om metoden egner seg i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom Moss DPS og Råde, Våler, Rygge og 
Moss kommune. 
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Teamet består av psykiater, psykolog, sykepleiere, sosionom og andre yrkesgrupper. De forsøker å gi all hjelp og støtte som pasienten 
trenger i teamet, i stedet for å henvise brukeren til andre. 
Modellen er mye brukt i Danmark, Storbritannia og USA, og det er dokumentert at tiltaket fungerer godt. ACT-modellen reduserer 
sykehuskostnader, øker effekten av behandlingen og brukerne er fornøyd. Mange har fått bedre helse, fordi de blir tatt vare på, blir 
beskyttet og får omsorg. 
Det er satt av midler på statsbudsjettet for 2009 til å utvikle slike samhandlingsmodeller i kommunene, blant annet ACT-team. 
 
 

Det er dermed ikke så veldig konkret hva slags føringer og forventninger staten har til kommunene 
når det gjelder fremtidig kommunal rus og psykiatritjeneste. Det man kan tolke ut av dette er at 
kommunene må fokusere/satse på: 
 
 Tidlig intervensjon 
 Lavterskel rusbehandling i form av skadereduserende helse- og omsorgstjenester (sårstell, 

tannhelsetiltak, sprøyteutdeling etc.)  
 LAR behandling 
 Forsterkede bo- og tjenestetilbud i kommunen (rehabilitering) ved psykiske lidelser 
 Pasientenes rett til Individuell plan og koordinering av tjenestetilbud kommer nå tydeligere 

frem 
 Samhandlingsreformen vil ha det frem at pasientene er kommunenes ansvar også når de 

oppholder seg i sykehus, det er kommunenes plikt å ivareta pasientene i hele 
pasientforløpet, uavhengig om pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten eller ikke. 

3.4 Hva sier Nasjonalfaglig retningslinje for utredning, behandling og 

oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser – 

ROP-lidelser (mars 2012) 
Den nasjonalfaglige retningslinjen av helsedirektoratet er utgitt i mars -12 og laget i takt med at 
samhandlingsreformen kom, så den er oppdatert i forhold til hva samhandlingsreformen sier. 
 

Ansvar Psykisk helsevern Psykisk 
helsevern/Tverrfaglig 
spesialisert 
behandling 

Tverrfaglig spesialisert 
behandling 

Psykisk lidelse Alvorlig psykisk lidelse Mindre alvorlig psykisk 
lidelse 

Mindre alvorlig psykisk 
lidelse 

Ruslidelse Alvorlig ruslidelse og 
mindre alvorlig 
ruslidelse 

Mindre alvorlig 
ruslidelse 

Alvorlig ruslidelse 

 
Fig.4 s.74  

Kommunehelsetjenesten kan ikke avvise en konkret henvendelse fra en pasient uten at det foretas 
en vurdering. Hvis kommunen ikke kan gi forsvarlig helsehjelp, skal pasienten henvises videre. 

3.4.1 Kommunenes ansvar for rus- og psykisk helsearbeid 

Kommunen er en svært viktig arena for kontakt etablering, kartlegging, behandling og oppfølging av 
personer med ROP-lidelser. Kommunenens ansvar omfatter bl.a: 
 Kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester herunder praktisk bistand 

og opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, personlig hygiene med mer. 
 Ruskartlegging og psykososial oppfølging 
 Forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp (behandling av sykdom, medisinsk og 

psykososial habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg) 
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 Fremskaffing av bolig og oppfølging i bolig 
 Sosial eller arbeidsrettet aktivisering 
 Arbeid med individuell plan 
 Generell oppfølging og veiledning 
 Henvisning til behandling 

 
Kommunenes ansvar for behandling og oppfølging: 
Kommunene har samme ansvar for personer med ROP-lidelser som for alle andre innbyggere med 
hjelpebehov. For noen kan målsetningen være full rehabilitering, mens andre ønsker/trenger 
skadereduserende tiltak. Dette må avgjøres i dialog med den enkelte. 
Kommunene har ansvar for utredning og behandling av både psykiske og somatiske lidelser. Personer 
med ROP-lidelser trenger oppfølging over lang tid og helst av personer/team med stor stabilitet og i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Å løse sammensatte problemer krever 
gjensidigkunnskapsutveksling og gjensidig veiledning mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. 
Overfor personer med ROP-lidelser vil noen ganger en oppsøkende arbeidsform være nødvendig, for 
eksempel ACT-team. Kommunen har ansvar for at ambulante metoder tas i bruk i oppfølgingen av 
personer med ROP-lidelser. 

3.5 Helseforetakets tilbud til rus- og eller psykisk syke 
Det er nødvendig å se den kommunale tjenesten i sammenheng med spesialisthelsetjenesten i vårt 
område. Hvordan påvirker Helse-Nord og Helse-Finnmark HF tilbud til disse pasientene det som 
kommunene skal bidra med? 
 
3.5.1 DPS Øst – Finnmark  
Består av VPP Kirkenes, BUP Kirkenes, VPP Tana, ambulant akutteam og DPS døgnenheten Tana. 
 
Ambulant akutteam er et tilbud på dagtid (mand – fred). Er organisert under VPP Tana. Det er et tett 
samarbeid med døgnenheten og VPP i Kirkenes. Det gir et tilbud om tverrfaglig spesialisert helsehjelp 
i pasientens eget hjem og miljø. Akutt tjeneste ved DPS er å komme i kontakt med pasient, 
pårørende og kommunalt hjelpeapparat før situasjonen utvikler seg ytterligere. Målet er om mulig å 
forhindre forverring og redusere behovet for innleggelser/tvangsbehandling på UNN, Åsgård. 
Målgruppe er mennesker med psykiske lidelser fra 18 år. Hensikten med ambulant akutteam er å 
være et lavterskeltilbud, leger og/eller lokalt hjelpeapparat kan henvende seg direkte til teamet i 
åpningstiden eller via henvisning. Senest etter en konsultasjon kreves det henvisning fra lege. Det er 
fleksibelt og opererer ikke med ventetid, og er et supplement til kommunale tjenester. Ambulant 
akutteam tilbyr poliklinisk behandling i de tilfeller hvor pasienten ikke kan benytte VPP (inntil 10 
konsultasjoner), diagnostisk vurdering, suicidvurdering, vurdering av akutte situasjoner og de har 
mulighet å legge inn pasienter ved behov for døgnplass. De kan også bistå i å etablere kontakt med 
andre deler av hjelpeapparatet og kan bistå med veiledning/undervisning i opptakskommuner etter 
oppdrag fra avdelingene i DPS Øst-Finnmark. 

3.5.2 Finnmarksklinikken  

Finnmarksklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling 
for rusmiddelmisbruk) Den består av en døgnenhet med 12 plasser og en ruspoliklinikk. All 
behandling er frivillig og tilpasses den enkeltes behov. 
Målgruppen er menn og kvinner over 18 år med misbruksproblematikk. Misbruket kan omfatte 
narkotiske stoffer, alkohol og vanedannende medikamenter, evt i kombinasjon med psykiske lidelser. 
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3.5.3 SANKS – Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern 
Integrert del av Helse Finnmark, klinikk psykisk helsevern. 
Det er avd. barn- og unge ved SANKS som har nedslagsfelt i Tana og Nesseby. SANKS har også 
midlertidig administrativ ansvar for Bup-Østfinnmark. 
SANKS tilbyr følgende tjenester for barn- og unge. 
Ambulant team: Tilbyr ambulante og familiebaserte tiltak i kommunene i Midt- og Øst – Finnmark. 
Teamet gir behandling og veiledning hjemme hos familier, i skolen og i barnas nærmiljø. Et tilbud for 
barn som trenger tettere oppfølging enn det som kan gis poliklinisk og der døgnopphold ved 
institusjon ikke er nødvendig. Tilbud for barn 6 – 18 år. Hovedoppgaven til Ambulant team er å 
fungere som et tiltak under BUP i Karasjok og Kirkenes. Teamet går inn som medarbeider i saker som 
har en ansvarlig behandler, og fungerer som en ekstra ressurs BUP kan benytte seg av i krevende 
saker. Teamet har to ansatte i Tana. 
Familieavdelingen: Gir et tilbud til samiske familier fra hele landet, samt andre familier fra Finnmark 
og Nord Troms. Tilbudet er aktuelt der et eller flere av barna har følelsesmessige og/eller 
atferdsmessige problemer, og der polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til endring og der tettere 
oppfølging og arbeid med relasjoner i familien anses som nødvendig.  
Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA): Et utrednings- og behandlingstilbud innen psykisk helsevern for 
ungdom mellom 13 – 18 år.  
BUP: Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Gir et poliklinisk tilbud. 
PUT: Psykiatrisk ungdomsteam gir først og fremst tilbud til ungdom og unge voksne som sliter med 
avhengighetsproblematikk (alkohol, narkotika, spilleavhengighet) eller selvmordsproblematikk.  
 

3.5.4 UNIVERSITETSSYKEHUSET I NORD – NORGE, UNN, PSYKIATRISKE AVDELINGER 

(ÅSGÅRD) 

Primært akutte innleggelser eller utredningsinnleggelser som behøver spesialkompetanse. 
 
Rus og spesialpsykiatrisk klinikk: Tilbyr avrusning, rusbehandling og psykiatrisk behandling for 
rusavhengige, samt sikkerhetspsykiatri og behandling av eldre med psykiske problemer. Har klinikker 
i Tromsø og Narvik. Samtlige enheter tilbyr tjenester til hele Nord – Norge, og kompetansesentrene 
har både regionale og nasjonale funksjoner.  Klinikken har spesialisert kompetanse innen utredning 
og behandling av rusmiddelmisbruk og samtidighet av rus- og psykiatriproblematikk, 
sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri. 
Allmennpsykiatrisk klinikk: Spesialisthelsetjenester innen allmennpsykiatri på sentralsykehus og 
lokalsykehusnivå. Sentralsykehusfunksjoner innenfor voksenpsykiatri for Troms og Finnmark ivaretas 
av sykehusseksjoner i Tromsø og psykiatrisk senter for Tromsø og omegn.  
Barne- og ungdomsklinikken (BUK): Somatiske og psykiatriske tjenester for barn, ungdom og deres 
familier. Inneholder bl.a. barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og regionalt senter for 
spiseforstyrrelser. 
 

3.6 Nedbemanning innenfor Helse-Finnmark HF i Øst-Finnmark 

Vi har siste tiden sett at Helse-Finnmark HF nedbemanner psykiatrien i øst- fylket. Blant annet har de 
redusert antall sengeplasser ved døgnenheten fra 20 til 10 senger over en 3 års periode. Seidajok 
Barnepsykiatriske Behandlingshjem ble nedlagt, uten at det ble ansatt flere i barne-og 
ungdomspsykiatrien i øst.  
Det drøftes også nå hvorvidt døgnenheten skal bli værende i Tana eller om den skal flyttes til 
Kirkenes når det nye sykehuset bygges der, slik at det er skapt stor usikkerhet rundt tilbudet ved 
døgnavdelingen i Tana.   
Når det gjelder rusbehandling sies det fra Helse-Finnmark at de holder på å bygge opp et større og 
bredere tilbud ved finnmarksklinikken, men byggetrinn to er utsatt. Dette henger delvis sammen 
med planleggingen av Samisk Helsepark. Klinikken sliter med å få tak i spesialister. Helse Finnmark 
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råder ikke selv over ”rus-penger”, det er Helse Nord som fordeler pengene. Det er blant annet fordelt 
til DPS Vest som skal bygge ut rusteam. Ruspoliklinikken ”ligger nede”. Det jobbes med å få 
spesialister. Pr. tiden leier de inn privat psykiater for å opprettholde et minstetilbud. Ruspoliklinikken 
bruker penger fra døgnavdelingen til drift. Det har med andre ord ikke merket noe til Rus-reformen i 
form av ekstra tilskudd og penger.  
Det vanskeliggjør kommunenes arbeid med å møte samhandlingsreformen når ”tilstanden” til vår 
”motspiller” er så uavklart som det er. Når kommunene nå forsøker å møte samhandlingsreformens 
krav og begynner å bygge opp et tilbud til sine innbyggere innenfor rus/psykiatri, og når de fleste av 
disse pasientene i tillegg har så sammensatt problematikk som de har, bør man ha en god dialog 
sammen med spesialisthelsetjenesten for hvordan vi kan bygge opp noe som utfyller den tjenesten 
de skal gi. Hvordan kan man så sikre disse pasientene et så helhetlig og samordnet tilbud som mulig? 
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4.0 Kommunenes rus- og 
psykiatritjeneste pr. i dag 

Arbeidsgruppen innhentet konkrete opplysninger fra hver kommune, for å få innspill til hva 
kommunene har av tilbud og hva de ser for seg at man kan samhandle om fremover. 

Båtsfjord 
Tilbud 
 
Kapasitet/kompetanse som kan 
deles med andre kommuner 
 
Finnes det udekkete behov 
og/eller er det behov for å 
innhente tjenester/kompetanse 
fra andre kommuner 
 
Er det kommunepsykolog i din 
kommune, eller er det planer 
om å opprette en slik stilling 
 
Hvilke tanker har du/dere i 
forhold til interkommunalt 
samarbeid når det gjelder 
psykiatri og rus 

1 ½ stilling i psykiatritjenesten, den ½ stillingen står for tiden ledig.  
 
Båtsfjord Kommune har for lite ressurser til å kunne dele kapasitet og kompetanse med andre kommuner. 
 
 
For tiden oppleves det stor pågang på barne- og unge som har psykiske problemer. PPT/Helsestasjonen er i ferd med å 
utvikle et samarbeid med BUP i Kirkenes. 
 
 
 
Vi har ikke kommunepsykolog i kommunen og har heller ingen planer om å opprette en slik stilling. 
 
 
 
Vi tenker at det er viktig for små kommuner å opprette interkommunalt samarbeid innen psykiatri og rus. 
Sammendrag av tilbakemeldingen fra kommunene. 
 

 

Berlevåg 
Tilbud/ Organisasjon 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetanse 
 
 
 
 
 
 
 
Sterke sider 
 
 
 
 
 
 
Svake sider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykiatritjenesten gjennomfører råd/veiledning, støttesamtaler og miljøterapi i bolig.  
 
Helsesøster, PP-rådgiver og barnevern jobber i kommunen med rus og psykiatri i forhold barn og unge.  Alle disse 
tjenestene gjennomfører samtaler, råd og veiledning med barn og unge som har behov. I tillegg gis det samtale, råd og 
veiledning til foreldrene til barna. Disse tjenestene har også samarbeid med spesialisthelsetjenesten, som f. eks, BUP, 
SANKS, Barnehabiliteringa og voksenhabiliteringa.  
Som et rusforebyggende tilbud for unge, har vi ungdomsklubb.  
 
100% psykiatrisk sykepleier (også videreutdanning innen geriatri med fordypning i demens, 60 studiepoeng), 70% 
miljøarbeider (hjelpepleier), 100% stilling for en person som arbeider i ungdomsklubben og noe oppfølging av 
rusavhengige (ufaglært).  
PP- Rådgiver er utdannet adjunkt med spesialpedagogikk. Helsesøster har psykiatriutdanning i boten. I tillegg har hun 
tilleggsuttsanning på 15 vekttall i barns psykiske helse, kursing over 1,5 år med tema rus og voksne, samt utdannet 
PMTO veileder. Barnevernet har en ansatt med barnevernspedagogutdanning og en person med sosionom utdanning. 
Person med Sosionom utdanning har også gjennomført kursing over 1,5 år med tema rus og voksne. 
 
Stabil/liten gruppe opprettholder kontinuiteten og har god kjennskap til brukerne, spesielt viktig når det er stor 
gjennomtrekk av leger. 
Rustjenesten: Tett oppfølging, deltar i møte sammen med bruker hos NAV og lignende. Samarbeid med Tana 
arbeidsservice om aktivitet dagtid. NAV tildeler plasser v/digforsk (de over 23 år som er i en omskoleringsfase) der de 
sitter å digitalisere for museumer noe av sin arbeidstid, ca 50%, og selvstudie ca 50 %, der målet er å komme seg i 
ordinert arbeid.  
 
Vansker med å ivareta utagerende atferd og destruktiv atferd. Ensidig personell (spl/hjpl). Liten gruppe ansatte som er 
meget sårbar ved fravær. Lite/ingen dokumentasjon fra VVP om metode og mål for samtalene slik at en vet ikke om en 
samtaler/samme mål og fokus – meget lite samhandling. 
Rustjenesten: Meget dårlig tilbud – tilfeldig bistand/støtte – ”ingen” tar ansvar for bolig, koordineringsansvar etc. 
Ingen fagkompetanse. NAV sosial svak kompetanse. Få tilbud om arbeid/aktiviteter på dagtid i det ordinere 
arbeidslivet.  
Barn/unge: Vi sliter med å få kartlagt barn og unge p.g.a. kapasitet ved spesialisthelsetjenesten. Det er også manglede 
oppfølging, spesielt av BUP p.g.a. raske utskiftninger av spesialister. Barnehabiliteringa har stor pågang, dermed lang 
ventetid. ( ca. 1 år i noen saker). 
Dette fører til at det tar lang tid før barn får diagnose, og dermed er det vanskelig å legge til rette for oss i 1. Linje 
tjenesten.  
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Kapasitet/kompetanse som kan 
deles med andre kommuner 
 
Finnes det udekkete behov 
og/eller er det behov for å 
innhente tjenester/kompetanse 
fra andre kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er det kommunepsykolog i din 
kommune, eller er det planer 
om å opprette en slik stilling 
 
 
Hvilke tanker har du/dere i 
forhold til interkommunalt 
samarbeid når det gjelder 
psykiatri og rus 

Liten kommune med få ressurser derfor ingen kompetanse og kapasitet å dele med andre kommuner. 
 
 
Behov for å utveksle gode erfaringer med andre kommuner om hva som ”nytter” overfor brukere med 
dobbeldiagnose 
Fagutvikling/kurs om rus – kan være et interkommunalt tiltak  
Samhandling interkommunalt – spesielt med tanke på råd/veiledning fra hverandre, ”høste av andres erfaring”  
Oversikt over instanser som utredning/behandling av som personer med rusproblem og/eller dobbeldiagnose.  
Oversikt over instanser som utredning for barn/unge med atfersproblematikk.  
 
Barn/unge: Vi trenger mer kompetanse og fast veiledning, da vi stadig blir avvist av spesialisthelsetjenesten, ofte er 
veiledningen derfra liten eller fraværende. Vi har derfor ønske om fast tverrfaglig veiledning ca. 1 gang pr. mnd, hvor 
vi jobber med case. NB: Dette blir et ”must” i forhold til nye krav i tråd med samhandlingsreformen. Vi må også bli 
bedre i forhold til forebyggende arbeid, da vi fortsatt har en vei å gå.  
 
Har ikke vært tema i Berlevåg kommune. 
I framtiden ville det være ønskelig at Berlevåg kommune kunne kjøpe seg faste råd/veiledning timer og eller dager hos 
en kommune i Øst- Finnmark f.eks. 1-2 dager i måneden. Som kan benyttes via telefon, telematikk og noen fysiske 
møter per år (Berlevåg må da reise til…)  
 
Et strukturert fast nettverksmøte via telematikk f. eks 1 x per mnd og/eller en x mnd (hva er realistisk å praktisere???) 
for erfaringsutveksling, råd, veiledning både for rus/psy. 
Stort behov for kunnskapsformidling – rus, psykiatri og dobbeldiagnose 
Strukturert faste møter med spesialisthelsetjenesten via telematikk og7eller telefontid der de er tilgjengelig for råd og 
veiledning fra kommunene. 

 

Tana 
Tilbud/Organisasjon 
 
 
 
 
Kompetanse 
 
 
 
 
Sterke sider 
 
 
Svake sider 
 
 
Kapasitet/kompetanse som kan 
deles med andre kommuner 
 
 
Finnes det udekkete behov 
og/eller er det behov for å 
innhente tjenester/kompetanse 
fra andre kommuner 
 
 
Er det kommunepsykolog i din 
kommune, eller er det planer om å 
opprette en slik stilling 
Hvilke tanker har du/dere i forhold 
til interkommunalt samarbeid når 
det gjelder psykiatri og rus 

Rus og psykisk helsetjeneste gis som et tilbud innenfor en samordnet hjelpetjeneste, avdelingsleder har 
administrativt og faglig ansvar for hele tjenesten. Tjenestetilbudene som er samordnet et PPT, tjeneste for 
funksjonshemmede, barneverntjeneste og rus- og psykisk helsetjeneste. Det er etablert en egen avdeling 
botjenester som gir døgntilbud til 6 samlokaliserte psykiatriboliger. Aktivitetstilbud: Møteplassen. 
 
To psykiatriske sykepleiere, hvor den ene er tillagt teamlederansvar, Ett årsverk miljøterapeut med målgruppe barn, 
unge og voksne, 70% ruskonsulent, 60% utekontakt rus/psykiatri, 160% miljøarbeiderressurs. Innenfor 
hjelpetjenesten er det god psykiatrikompetanse innenfor ppt, tjeneste for funksjonshemmede og 
barneverntjenesten. 
 
Stabil og god kompetanse. Gode arbeidsmodeller. God organisering. Tverrfagligheten er en styrke ved at 
tjenestetilbudet gis i et sterkt fagmiljø.  
 
Behov for bedre tilrettelagte tilbud til blandingsproblematikken rus- og psykiatribrukere, tilbud som omfatter 
tilrettelagt bo- og aktivitetstilbud. 
 
Det er for tiden ikke overkapasitet innenfor tjenesteområdet, tjenesten kan derfor ikke yte tilbud til andre 
kommuner uten at det tilføres økte ressurser. Men tjenesten har et sterkt fagmiljø og kan samarbeide med andre på 
et gjensidig plan hvor utvikling av metoder og modeller kan være eksempler på samarbeidsområder. 
 
Kommunen har en tjeneste som i stor grad dekker kommunens behov. Det er likevel interessant å delta i 
samarbeidsprosjekter med andre kommuner, et eksempel på det er samarbeidet innenfor psykiatriområdet der Sør 
Varanger kommune v/ Elvira Røst er prosjektleder. Et annet eksempel er samarbeidsprosjektet Ambulant Tverrfaglig 
Ungdomsteam, et samarbeid mellom Sør Varanger kommune, Vardø kommune, Tana kommune og 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Det er ikke psykologstilling i kommunen. Det jobbes med å få opprettet psykologstilling innenfor avdeling for 
hjelpetjenester, det blir i år søkt om statlige tilskuddsmidler til dette. 
 
Tana kommune har en veldrevet avdeling for botjenester. Det kan være aktuelt å utvide tilbudet til å omfatte 
psykiatribrukere fra andre kommuner dersom kostnaden til tilbudet blir dekket av hjemkommunen. Det kan også 
være aktuelt å tilby avlastningsplasser til psykiatribrukere fra andre kommuner under samme vilkår. Det må 
imidlertid presiseres at dette gjelder gruppen psykiatribrukere og ikke blandingsproblematikken rus- og psykiatri. 
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Sør - Varanger 
Tilbud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetanse 
 
 
 
 
 
 
 
Sterke sider 
 
 
 
Svake sider 
 
 
 
Kapasitet/kompetanse som kan 
deles med andre kommuner 
 
 
Finnes det udekkete behov 
og/eller er det behov for å 
innhente tjenester/kompetanse 
fra andre kommuner 
 
Er det kommunepsykolog i din 
kommune, eller er det planer om å 
opprette en slik stilling 
 
Hvilke tanker har du/dere i forhold 
til interkommunalt samarbeid når 
det gjelder psykiatri og rus 

Psykisk helsetjeneste er åpent på hverdager. Målgruppe er mennesker med psykiske lidelser, mennesker i kriser, 
familier og pårørende. Formål med tjenesten er å fremme den psykiske helsen i kommunen, å søke å forebygge og 
behandle psykiske lidelser, å drive opplysningsvirksomhet relatert til psykisk helse, være et lavterskeltilbud som er 
brukervennlig og brukerorientert. Tjenesten omfatter kartleggingssamtaler, individuelle samtaler/familiesamtaler, 
hjemmebesøk, krisesamtaler, koordinering av tjenester/individuell plan, informasjon og opplysningsvirksomhet, 
gruppevirksomhet. Møteplassen: Er et åpent treffsted for deg som har eller har hatt psykiske problemer. Det er et 
dag- og aktivitetstilbud. Det legges til rette for sosialt fellesskap, turer og utflukter, tekstil- og sløyd aktiviteter, spill, 
tilgang til data og internett, ulike kurs. Målet er å bedre livskvalitet, trivsel og mulighetene til å mestre de utfordringer 
og belastninger en utsettes for i dagliglivet. Tilbudet er gratis, men du må betale litt for mat, turer og materialutgifter. 
Småbarnstreffet: Et treffsted for alle småbarn med hjemmeværende foreldre. Holder til på møteplassen. 
Hjemmekonsulent – tilbud: Gir hjelp til familier som har behov for hjelp og støtte i en periode når hverdagen er 
vanskelig. Veiledning. Praktisk bistand.  
Omsorgsboliger: Psykisk helsetjeneste har hovedansvaret for 9 leiligheter øremerket til mennesker med langvarige 
psykiske lidelser. Boligene er tilknyttet personalbase med døgnbemanning. 
 
Sosialtjenestens hovedmål er rehabilitering og omsorg til personer og familier med rus-  og avhengighetsproblematikk 
og å forebygge rus, -økonomiske –og sosiale/helse problemer både på individ og samfunnsnivå. Sosialtjenesten er en 
egen virksomhet som er rettet mot rusrehabilitering og rusforebygging. I hovedsak tilbud til personer fra 18 år og 
oppgaver. YTE: arbeidstreningtilbud til personer/ungdommer  med rusproblemer. Prosjekt Frisk satsing : friluftstilbud 
til ungdommer som står i risiko for å utvikle rusproblemer. Prosjekt Fra grus til hus: boligkoordinering for å bedre 
boligtilbud til personer med rusmiddelavhengighet. Prosjekt Rus/ungdomskoordinator: etablere dagtilbud /lærings- og 
mestringsarena for ungdommer som faller utenfor ordinært arbeid/skole. Prosjekt ATU: fellesprosjekt Tana, Vardø og 
Sør-Varanger og spesialisthelsetjenesten: ungdommer med omfattende problematikk, for eksempel rus og psykiatri og 
kriminalitet – utvikle en smidig samhandlingsmodell mellom 1. Og 2. Linjetjenesten. Boligøkonomisk rådgivning. 
Miljøarbeider i bo-oppfølging. Under etablering: Boliger med hjelpe- og vernetiltak for rusmiddelmisbrukere med 
omfattende hjelpebehov. Differensiert boligtilbud: Ettervern/rehabiliteringsbolig, akutt boliger, kommunalt 
disponerte boliger med tilbud om bo-oppfølging.  
 
Psykisk helsetjeneste har psykiatriske sykepleiere, Sosionomer, Ergoterapeut, Vernepleier, Barnevernspedagog, 
Omsorgsarbeider, Aktivitør. De fleste har videreutd. I psykisk helsearbeid og har mye erfaring fra feltet. 
Sosialtjenenesten har  400 %  Sosialkonsulenter (inkludert 1 årsverk virksomhetsleder), 100 %  Boligøkonomisk 
rådgiver, 300 % Miljøarbeiderstillinger, 100%  Boligkoordinator – prosjektstilling, 100%  
Ruskoordinator/ungdomskoordinator – prosjektstilling, 20%    Kommunal koordinator ATU (ambulant tverrfaglig 
ungdomsteam) – prosjektstilling. Videreutdanning rus/psykiatri, LØFT – kompetanse, Kognitiv terapi, utdanning i 
miljøarbeid innen rus,  
 
God stabilitet i tjenesten; mange ansatte med årelang kompetanse/erfaring fra arbeid med rusproblematikk. God på 
koordinering – god kompetanse på arbeid med IP. Relativt godt handlingsrom og muligheter for utvikling. Økonomisk 
sosialhjelp er skilt ut – ligger i NAV.  
 
Effektiv tverrfaglig samarbeid innad i kommunen. Virksomhetens navn ”Sosialtjenesten” blir misvisende i fht. 
tjenestetilbud – forbindes med det gamle sosialkontoret. Tid til rusforebygging. 
Kan være både negativt og positivt: Rus kan bli en type ”sær-omsorg”  når hovedansvar er plassert i egen virkosmhet. 
 
Prosjekterfaringer. Kompetanse på utredning tvangssaker rus og oppfølging av gravide rusmisbrukere. 
Nettverksbygging. Boligkoordinering og bo-oppfølging. 
Har dessverre ikke ledig kapasitet å avse…. 
 
Praktisk arbeid/oppfølging med voksne personer med dobbelt diagnoser og i fht. atferdsproblemer 
Samhandling på tvers av instanser og kommuner 
Utrednings- og behandlingskompetanse 
 
 
Finnes ikke, vet ikke. 
 
 
 
Positive til interkommunalt samarbeid, erfaringsutveksling, prosjektsamarbeid, osv. 
Mangelfullt behandlingstilbud i nærområde, spes. I fht. hasjavhengighet: En felles utfordringer å samarbeide om å få 
kompetanse til Øst-Finnmark? 
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Nesseby 
Tilbud/ Kompetanse/ Organisasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterke sider 
 
 
 
Svake sider 
 
Kapasitet/kompetanse som kan 
deles med andre kommuner 
 
Finnes det udekkete behov 
og/eller er det behov for å 
innhente tjenester/kompetanse 
fra andre kommuner 
 
 
Er det kommunepsykolog i din 
kommune, eller er det planer om å 
opprette en slik stilling 
Hvilke tanker har du/dere i forhold 
til interkommunalt samarbeid når 
det gjelder psykiatri og rus 

Tilbud Hjelpetjenesten Psyk. Spl. 100 % stilling (pt besatt med sykepleier), Ruskonsulent 50 % stilling (pt besatt med 
barnevernpedagog), Helsesøster i 100 % stilling – sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid overfor barn 
og unge, PPT – rådgiver med embetseksamen cand.ed.  
Organisasjon: Stillingene er organisert under hjelpetjenesten og arbeider pt i hovedsak inn mot den voksne 
brukergruppen. Deler av lederstilling (pt sosionom m videreutd) er knytta opp mot fagområdet. Helsesøster dekker i 
hovedsak tjenester innen psykiatri overfor barn og unge. PPT – rådgiver har oppfølging av enkeltbrukere barn/ unge 
med ulike former for belastninger – og er i tillegg PMTO veileder med mulighet for rådgivingstilbud til familier. 
 
Legetjenesten har sine oppgaver overfor denne gruppa og deltar i et samarbeid rundt enkeltbrukere.  
 
Miljøarbeidertjenesten dekker tilbud som praktisk hjelp/ ADL-trening, med mer til denne brukergruppa etter 
enkeltvedtak.  
 
Koordinerende enhet behandler søknad om individuell plan og skal samordne tjenester overfor brukere med 
sammensatte behov.  
 
Kommunen har gjennom sitt arbeid over tid bl.a. med prosjekter inn mot rusområdet, fått erfaring/ kompetanse  
spesielt i arbeid inn mot etablerte rusmisbrukere.  Det er erfaringer i å ha lav terskel i tilgjengelighet overfor barn og 
unge.  
 
Tjenestetilbudet er sårbart ved fravær/ ikke besatte stillinger.  
 
Kommunen kan med nåværende bemanning, ikke se å ha kapasitet til å jobbe direkte i andre kommuner eller i 
vesentlig grad bruke tid på kompetanseutveksling.  
 
Kommunen innhenter ved behov i hovedsak tjenester/ kompetanse fra spesialisthelsetjenesten. Det er et samarbeid 
med BUP/PUT gjennom faste samarbeidsmøter og i enkeltsaker. Det er fokus på utvikling av innholdet i 
samarbeidet. Det er samarbeid med DPS og rusbehandlingsinstitusjoner i enkeltsaker. Det har vært noe samarbeid/ 
innhenting av bistand fra nabokommuner i forhold til kriseteamsarbeid og generelt innenfor området rus/ psykiatri.  
 
Kommunen har ikke tilgang på kommunepsykolog og ut fra kommunens størrelse, har det heller ikke vært tema.  
 
 
Det er i utgangspunktet en positiv innstilling til interkommunalt samarbeid. Det har til nå ikke vært drøftet i 
kommunen hvordan dette konkret kan gjøres og i forhold til hvilke områder innenfor tjenesteområdet rus/ psykiatri. 
Aktuelle områder kan være samarbeid rundt dagtilbud til brukerne, lavterskel døgntilbud eller veiledning/ felles 
kompetanseheving. Det er i dag erfart at det jevnlig er behov for behandlingsplasser innen rus/ psykiatri – og for 
personer med dobbeltdiagnoser. Det er behov for samarbeid om tilbud og behandling – spesielt til brukere med 
betydelige vansker innenfor rus/ psykiatri. 

 

Vardø 
Tilbud 
 
 
 
Kompetanse 
 
Organisasjon 
 
Sterke sider 
 
 
Svake sider 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykisk helsevern har åpent dagtid, ukedager. Tilbyr støttesamtaler, hjemmebesøk ved behov, bistår med å 
administrere medisin etter avtale med lege. Bistår med å følge brukere til andre deler av hjelpeapparatet etter 
behov. Arrangerer turer og div. andre sosiale aktiviteter. Har kafetilbud hverdager. 
 
1 psyk.spl. 1 psyk.vernepl. 1 miljøarb/omsorgsarb. 
 
Er en del av familieavdelingen sammen med barnevern, helsestasjon og ppt. 
 
Synes vi har utviklet en god tjeneste i løpet av perioden medøremerkede midler. Jf. Opptrappingsplanen for psykisk 
helse.  Fått gode tilbakemeldinger fra brukere og samarbeidspartnere.   
 
Har i løpet av et år mistet en og en halv stilling. Dette har fått merkbare konsekvenser for tjenesten. Mange med 
kroniske psykiske lidelser må nå få tilbud fra ordinær hjemme tjeneste. Dvs. mange forskjellige personer. Det skaper 
utrygghet og ustabilitet, noe som er veldig uheldig for denne gruppen.  Vi klarer ikke å opprettholde 
kafe/aktivitetstilbudet slik det var ment. Vi har fine lokaler, men klarer ikke å bemanne den. Den er derfor åpen, 
men uten personale. Men det er håp om å få i gang et samarbeid med ASVO om dette. Tidligere hadde vi tilbud om 
regelmessig fysisk aktivitet som svømming, gå tur eller aktiviteter i idrettshall. Dette har vi ikke lenger kapasitet til. 
Vi disponerte egen bil, som nå må deles med andre tjenester. Dette begrenser også handlefriheten og kapasiteten 
mye. 
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Kapasitet/kompetanse som kan 
deles med andre kommuner 
 
 
 
Finnes det udekkete behov 
og/eller er det behov for å 
innhente tjenester/kompetanse 
fra andre kommuner 
 
Er det kommunepsykolog i din 
kommune, eller er det planer om å 
opprette en slik stilling 
 
Hvilke tanker har du/dere i forhold 
til interkommunalt samarbeid når 
det gjelder psykiatri og rus 

I utgangspunktet er vi veldig positive til dette.  Tror de små kommunene hadde profitert på et større fagmiljø. Vi 
opplever noen ganger at forholdene kan bli litt små både for oss og brukerne.  Men ser de lange avstandene som en 
praktisk begrensning.  Vi opplever at vi har for liten kapasitet i vår egen kommune så ser ikke helt hvordan det skal 
foregå i praksis. Tror likevel det er lurt å tenke samarbeid. 
 
Vi har behov for å jobbe mer på det forebyggende plan. Det er heller ingen tjeneste utenom ordinære åpningstider. 
Hadde vært behov for en mer fleksibel tjeneste.  Det er heller ingen spesialtilpassede boliger med tilsyn eller 
bemanning.  Alle bor i egne boliger enten eid eller leid.  Det oppstår av og til problemer med dette, og vil bli et stort 
problem hvis det blir behov for heldøgnsomsorg. 
 
Det er ikke kommune psykolog her. Kjenner heller ikke til at det er planer om dette. Det hadde vært veldig fint å ha 
dette. Det ble for noen år siden tatt et initiativ herfra, for å dele en psykolog stilling med Vadsø. Det var da statlig 
midler til. Men var ingen interesse for dette høyere opp i systemet. 
 
Kommunale nettverk, fagutvikling, veiledning. Utnytte kompetanse i forhold til enkeltsaker ved samtykke. 

 

Vadsø 
Tilbud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetanse 
 
 
 
 
 
Organisasjon 
 
 
 
 
Sterke sider 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svake sider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykiatritjenesten har åpent dagtid i ukedager. Er for voksne over 18 år. De med alvorlig psykisk lidelse og har behov 
for hjelp/veiledning/tilrettelegging for å klare seg i hverdagen. Hjelpen kan bestå av for eksempel støttesamtaler, 
hjemmebesøk ved behov, hjelp til å ivareta grunnleggende behov, medisinadministrering, praktisk bistand, hjelp til å 
koordinere tjenester/samarbeid med andre aktuelle enheter. Aktivitetstilbud: Aktivitetssenter(lunsj, middag x 1 pr. 
uke, aktiviteter på avd – håndarbeid, snekring, maling, glass/keramikk, musikk +++, basseng, trim etc), arrangerer 
turer, sosiale sammenkomster, kurs for brukere. De med dobbeltdiagnoseproblematikken rus/psykiatri ivaretas ofte 
av psykiatritjenesten i samarbeid med nav sosialtjeneste. De med ”ren rusproblematikk” får ofte tjenester fra NAV. 
 
Vadsø familesenter er åpent dagtid på hverdager. Det er en ny sammenslått enhet som gir tilbud om tiltak ut fra de 
lover og forskrifter familiesenterets fagområder omfatter. Vadsø Familiesenter skal bidra til at kommunen 
koordinerer tjenester og gir brukere med behov for sammensatte tjenester en enklere saksbehandling. 
Familiesenteret er et lavterskeltilbud, og tilbyr kommunale hjelpetjenester for støtte/samtaler/rådgivning. Vadsø 
Familiesenter omfatter tjenester som i dag gis av seks forskjellige enheter ved å samle kompetanse på barn-, 
familie- og relasjonsproblematikk i enhet. I tillegg vil helsesøstertjeneste delta i det tverrfaglige arbeidet, samt ha 
kontordag 1-2 dager pr. uke. Enheten har ansvar for saksbehandling i forhold til førskolebarn mht til 
minoritetsspråklig- og spesialpedagogiske tiltak samt tilrettelegging etter §13 i Lov om barnehager.  
 
Psykiatritjenesten har fagutvikler psykiatri, psykiatriske sykepleiere, miljøterapeuter (sosionomer, spes.ped.), 
miljøarbeidere.  
Familiesenteret består av pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevern, logoped, spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn, psykolog og leder for koordinerende enhet.  I tillegg to prosjektstillinger: LOS koordinator og 
ruskoordinator. 
 
Vadsø kommune er delt i to deler: HRO (Helse, rehabilitering og omsorg) og KUO (Kultur, utdanning og oppvekst) 
Psykiatritjenesten er innordnet under HRO -> Ambulerende enhet -> psykiatritjenesten og hjemmebasert omsorg 
Vadsø Familiesenter er under KUO  
Nav sosial- og flyktningetjeneste er organisert under rådmannen.  
 
Vadsø har Koordinerende enhet (KE) som behandler søknad om individuell plan og skal samordne tjenester overfor 
brukere med sammensatte behov.  
Gode programmer i enkelte skoler, eks ”Zippys venner”, ”psykisk helse i skolen”. 
Psykiatritjenesten: Stabil bemanning, lite sykefravær, sterk satsning på videreutdanning/ kompetanseheving, god 
kompetanse hos de ansatte. 
Familiesenter: Mye og brei kompetanse samlet på en plass. Har mange og gode samarbeidspartnere, eks: fam.vern 
kontor, norasenteret. Har også gode samarbeidsarenaer i kommunen: ressursteam for vold og overgrepssaker, 
koordinerende enhet, kompetanseteam (samarb.møter mellom fam.senter og barnehager/skoler) 
 
Psykiatritjenesten har ingen døgntilbud til brukerne. Har for lite kapasitet til å jobbe så forebyggende som man 
ønsker, på alle plan i kommunen. Det kan være tilfeldig hvem man når og hvem som tar kontakt med for eksempel 
psykologen (blant for eksempel ungdom med psykiske lidelser). Det er for øvrig mange faktorer som gjør at man ikke 
får jobbet så godt forebyggende i kommunen (skoler, barnehager, nav +++, krever bedre samarbeid, ofte dårlig 
bemanning, stor turn-over osv.)I kommunen er det ikke en enhet som har hovedansvar for rusbrukerne, kan være 
litt tilfeldig hvem de får hjelp hos. Det er et noe uoversiktlig tjenestetilbud i kommunen. 
Bup er en svak side ved tjenestetilbudet til barn/unge. Familiesenteret innehar mye og bred kompetanse, men når 
Bup ligger såpass nede som de gjør per i dag, så går det også ut over kvaliteten på tjenestene som gis kommunalt. 
Samarbeidet er ikke så godt + dårlig bemanning ved bup osv.  
Har store utfordringer i at Vadsø har mange flyktninger og asylsøkere, bl.a. kan man se at dersom man 
sammenlikner seg med Sør-Varanger som jo er en større kommune, så har Vadsø barnevern flere saker, flere 
søknader/henvisninger og flere tiltak enn Sør Varanger. Mange er innvandrer/asylsøkerbarn. Det er behov for et 
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Kapasitet/kompetanse som kan 
deles med andre kommuner 
 
 
 
Finnes det udekkete behov 
og/eller er det behov for å 
innhente tjenester/kompetanse 
fra andre kommuner 
 
Er det kommunepsykolog i din 
kommune, eller er det planer om å 
opprette en slik stilling 
 
Hvilke tanker har du/dere i forhold 
til interkommunalt samarbeid når 
det gjelder psykiatri og rus 

bredere samarb. I kommunen. Familiesenteret ønsker å jobbe mer utadrettet for eksempel sammen med Nav 
sosial/flyktningetjeneste. 
 
Psykiatritjenesten forsøker å komme i gang med gruppebehandling/gruppeterapi, eks. angstgruppe, dette ønsker vi 
å ”dele” med andre kommuner når vi har kommet i gang. 
Vi deler gjerne av våre erfaringer og kompetanse, men har ikke kapasitet til å avse ”personer”/ressurser til andre 
kommuner. 
 
Stort behov for døgnopphold for enkelte brukere (i perioder), for eksempel som avlastning, stabilisering eller 
lignende. Det er aktuelt å kjøpe fra andre. Behov for forsterket botilbud for enkelt, få brukere. 
Har behov for et bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Avtaler er under utredning, men det er ikke 
overordnede avtaler.  
 
Vadsø har kommunepsykolog som jobber ved familiesenteret med barn/unge. Behov for psykolog til den voksne 
befolkning, dette kan evt. deles med en annen kommune. 
 
 
Gjerne samarbeid, både på intermediære døgnplasser og på utveksling av kompetanse/erfaring. Ønsker å videreføre 
interkommunalt samarbeid oppstartet ved prosjekt (Elvira Røst), med møter/kurs for både ansatte og brukere, samt 
ønske om litt mindre interkommunale grupper hvor man kan drøfte/veilede hverandre/diskutere case etc. I små 
grupper kan det være lettere å få nærhet til hverandre. Å lage interkommunale nettverk kan være nyttig, for å møte 
andre fagpersoner, utveksle erfaringer. Eks. på eksisterende nettverk: regionalt nettverk for 
støttekontaktordningen, Nettverk for barnevern, nyoppstartet, er et samarbeid mellom kommunene i Øst-Finnmark. 
Det er underskrevet avtale mellom kommunene, leder/koordinator er ansatt ved familiesenteret i Vadsø. Rus: 
Vadsø ikke god nok på dette, oppstykket tjenestetilbud. Alta har gode modeller, kunne vært nyttig å se på hvordan 
andre kommuner har bygd opp sin rusomsorg. Nå begynner ruskoordinator på familiesenteret snart, blir spennende 
å se hva resultatet av det blir. 

 
 
Generelle fellesstrekk fra kommunene i Øst-Finnmark: 
Det kommunene synes å være enige om er at man er små kommuner, med få ansatte innenfor 
tjenester som skal ivareta de med psykisk lidelse og/eller rus, vanskelig å avse noen ressurser. Stort 
ønske i alle kommuner å få til samhandling/samarbeid. Det kan virke som om det er lite ressurser i 
forhold til russektoren, og det er noe flere kommuner ønsker å styrke 
Alle kommunene ønsker og er villige til å samarbeide/samhandle med andre kommuner, men alle 
føler seg små og har få ansatte til å utføre oppgavene i egen kommune, så derfor sier de fleste 
kommunene at samhandling må skje innenfor allerede eksisterende rammer, og ingen har noe  
”å låne bort” til andre kommuner.  Dette innebærer at det må økes med ressurser for at kommunene 
skal kunne samhandle.  
Det er også få konkrete planer i forhold til kommune psykolog. 
 
Det flere av kommunene sier at de kan tenke seg å samhandle om er: 
 Å utveksle erfaringer og kompetanse/kunnskap, skape og delta i nettverk. 
 Lavterskel døgntilbud/interkommunale døgnplasser  
 Det er nesten ingen kommuner som har tenkt interkommunalt samarbeid om ansettelse av 

kommune psykolog. Men flere sier dette er et behov de har. 
 Gruppebehandling i interkommunal regi er det også interesse for 
 Det er ingen som har nevnt interkommunale ambulante team, men så er det heller ikke spurt 

direkte om dette. Men flere nevner at å delta i nettverk er aktuelt. 
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5.0 Ulike samhandlingsformer 

I dette kapittelet vil vi se på ulike måter kommunene i Øst-Finnmark kan samhandle i forhold til rus- 

og psykisk helse 

5.1 Interkommunale døgnplasser for intermediærtilbud i Tana 
Gruppa har i hovedsak sett på lokalisering av en interkommunal døgnenhet lokalisert i Tana. Dette 
både fordi det var det som lå i vårt mandat, men også fordi det er sentralt i hjertet av Øst-Finnmark. 
Vi anser det som til det beste for brukerne fra alle hjørner av Øst – finnmark at et slikt 
interkommunalt senter er plassert i Tana, ikke minst pga reisevei/tilgjengelighet.  
Vi vil presentere 3 ulike modeller, en modell basert på å bygge fra bunnen. En modell hvor man 
benytter nåværende døgnenhets lokaler, en modell hvor kommunene går inn i samarbeid med 
nåværende døgnenhet om lokaler/senger.  
 
Et interkommunalt døgntilbud kan være et viktig og nødvendig tillegg til den allerede eksisterende 
psykiatritjenesten i kommunene. Dette for at kommunene skal klare å møte samhandlingsreformens 
krav, og må benyttes til å ivareta de funksjoner som samhandlingsreformen etter hvert vil pålegge 
kommunene å ivareta. 
Et intermediærtilbud kan til eksempel benyttes som en mellomstasjon mellom sykehus/DPS og 
kommunen. Det kan være i tilfeller hvor kommunen ikke har et tilbud klart til pasienten i 
hjemkommunen, og har behov for tid til å bygge opp et tilbud rundt pasient i kommunen. Det kan 
også benyttes til avlastningsplasser, og da tenkes avlastning for pårørende/familie, eller avlastning 
for brukere som har behov for ”et pusterom” fra hverdagen sin. Men ikke minst kan det benyttes 
som stabiliseringsopphold i de tilfeller hvor pasient har behov for noen dager i et mer skjermet miljø 
for ” å hente seg inn” eller lignende. Målet er da å forebygge sykdomsutvikling for igjen å forhindre 
innleggelse eller tvangsinnleggelse i sykehus. Dette kan på sikt redusere behovet for 
tvangsinnleggelser/innleggelser i sykehus, som igjen kan være både kostnadsbesparende og være 
mindre traumatisk for den psykiatriske pasienten. En interkommunal døgnenhet kan i tillegg være 
med på å ivareta kommunenes akutt funksjon for ROP-pasienter. Fordeler med at kommunene har et 
eget senter er at det gir kommunene full styringsrett over plassene, og dermed koordinere 
tjenestene i samsvar med kommunenes kapasitet og behov. 
 
Personer med ren rusproblematikk vil ha tilbud fra kommunen sammen med spesialisthelsetjenesten 
i forhold til behandling og oppfølging. Ruslidelser og psykiske lidelser påvirker hverandre gjensidig og 
krever spesiell oppmerksomhet. Personer med ruslidelser og psykisk lidelser (ROP-lidelser) har 
mulighet til bedreing av både symptomer og livskvalitet dersom man koordinerer utredningen og 
behandlingen av begge lidelsene. Det er derfor grunnleggende at tjenestenivåene samarbeider 
internt og mellom nivåene slik at de som trenger det, får god og forsvarlig hjelp.  
Personer med ROP-lidelser vil kunne ha nytte av et intermediært tilbud etter rusfri behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Dette i en ettervernsfase, hvor personen er helt rusfri, og motivert for 
videre ”forsterket” botilbud for en ”mykere” overgang til videre botrening  i sin hjem kommune jf. 
kommunens ansvar se pk.3.4.1. 
Generelt er det ikke hensiktsmessig å ha rus og alvorlig psykisk syke sammen. Dette fordi alvorlig 
psykisk syke har et stort behov for å oppleve trygghet i miljøet. Rusavhengige kan ha en mer 
uforutsigbar atferd som gjør omgivelsene utrygge, spesielt sårbare er de alvorlig psykisk syke for slik 
atferd.  
Arbeidsgruppen for samhandlingsreformen rusomsorg/psykisk helsevern mener det er et meget 
vanskelig område ”å splitte opp” ROP- lidelser enten til rusomsorg eller til psykisk lidelser. 
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Arbeidsgruppas mandat er satt til å se på begge områdene og ROP- lidelsen er en kompleks og 
sammensatt gruppe som krever tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid over meget lang tid. I 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten vil det være behov for råd/veiledning til kommunen om 
individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle om hvem som ville dra nytte og ha motivasjon til å benytte 
et intermediært tilbud. 
 
Et interkommunalt døgntilbud bør være for de over 18 år. For de under 18 år har et tilbud i 
spesialisthelsetjenesten: SANKS Karasjok – ungdomsavd og familieavd. Barn og unge blir sjeldnere 
lagt inn pga mindre behov for innleggelser, det er bedre med tiltak ute i kommunene, for eksempel i 
form av ambulante team og tidlig intervensjon.  
 

5.1.1 Modell 1 – INTERKOMMUNALT SENTER FOR RUS/PSYKIATRI 

Kommunene kan inngå samarbeid om å bygge opp et interkommunalt senter fra bunnen av. Enten 
ved å benytte eksisterende lokaler eller bygge opp noe nytt.  
Bakdeler med å ha et interkommunalt senter i Tana dersom dps fortsatt skal ha sin døgnenhet der er 
at kommunene må konkurrere med dps om å rekruttere kvalifisert personell. 

5.1.2 Modell 2 – INTERKOMMUNALT SENTER FOR RUS/PSYKIATRI I LOKALER SOM NÅ 

BENYTTES AV DPS 

Denne løsningen forutsetter at Helse-Finnmark flytter døgnenheten sin fra Tana til Kirkenes. Det er 
store lokaler, med plass til 20 pasienter. Bygningsmassen er pusset rundt 2005. Tilhørende er det 
også treningsleilighet, som kan benyttes i de tilfeller der bruker har behov for trening til å mestre 
hverdagen litt bedre før han/hun kommer hjem til egen bolig, eks. ADL trening. 
Fordel ved at kommunene ikke trenger å bygge opp noe fysisk fra bunnen.  
Fordel er at det i Tana er mye kompetanse i forhold til denne pasientgruppen som kommunene kan 
benytte seg av. 

5.1.3 Modell 3 – INTERKOMMUNALT SENTER FOR RUS/PSYKIATRI I SAMARBEID MED DPS 

Dersom Helse-Finnmark ønsker å fortsette å drifte døgnenheten i Tana, kan det inngås et samarbeid 
mellom kommunene og døgnenheten. Ved døgnenheten har det for få år siden vært 20 sengeplasser 
i bruk, i dag er det bare 10 senger i drift. Det vil si at der fysisk finnes plass for flere pasienter enn de 
har pr. i dag.  Kommunen kan inngå samarbeidsavtale med Helse-Finnmark om å øke antall 
sengeplasser, hvor kommunene drifter de øvrige plassene. Disse sengene må inngå i den daglige 
driften til døgnenheten ved dps, ved å øke grunnbemanningen. Kommunene må ha innflytelse på 
hvordan disse sengene driftes/benyttes, eks. inn i styret, klarlegge regler fra begynnelsen av eller 
lignende. Disse sengene må ha fokus rettet mot det kommunen har bestemt seg for at et 
interkommunalt senter skal ivareta (avlastning, stabilisering etc….) Skal ikke ta av for Helse-
Finnmarks behov for flere senger, skal ikke benyttes til behandling for eksempel medisinvurdering 
etc.  Dette vil kreve en klar avgrensning/avtale før dette evt. tas i bruk. 
 
Et eksempel på eksisterende avtale mellom kommune og dps er ”Jæren-modellen”, hvor to 
sengeplasser ble gjort om til brukerstyrte døgnplasser. De skal benyttes ved kritiske faser i 
sykdommen. Pasientene kan kontakte dps når de kjenner at det trengs. Dette er kontraktsfestet. 
Evaluering viser at økt tilgjengelighet reduserer forbruket av tjenester. Resultat er tryggere pasienter, 
Lav terskel gir lavere forbruk av tjenester, Halvert bruk av tvang (nedgang i uker med tvungent 
helsevern fra 181 til 88), Redusert bruk av liggedøgn med 33 pst. 
 
5.1.4 Vurdering 
Arbeidsgruppen for samhandling rusomsorg og psykisk helsevern sitt mandat er blandt annet å se på 
intermediærtilbud i Tana.  Vi har her skissert opp noen tekte modeller som vi mener kan være 
gjennomførbart på lengre sikt.  
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Det er vankelig å si noe om at den ene modellen er bedre enn den andre vis versa.   
Arbeidsgruppen mener den mest gunstigste  modellen å gå for er  5.1.1. Men forutsetningen må 
være at Helse-Finnmark har avviklet nåværende døgnavdeling i Tana.  Fordelen her er at Tana 
kommune i dag allerede har et etablert bo-tjeneste med et stabilt personale. I tillegg er Tana 
kommune villig til å satse på denne type virksomhet.  
Alternativ to er modell 5.1.3 der kommunene ”kopierer” jæren- modellen.  Fordelen med den type 
løsninger er at det kan komme ”raskere” på plass da de fysiske rammene ved DPS er der, i tillegg til at 
personalet ved DPS kjenner til denne pasient gruppen fra alle kommunene i Øst- Finnmark.  
Begge disse modellene vil mest sannsynlig være mest hensiktsmessig for brukere og ansatte i Øst-
Finnmarks regionen. Dette fordi Tana er geografisk meget godt egnet sted med overkommelige 
avstand for alle kommunene i Øst- Finnmark.  

5.2 Samhandling om forsterket varig botilbud for alvorlig psykisk 

syke/rus 
 
Kommunene har noen valg når det gjelder de alvorlig psykisk syke som har behov for 
døgnkontinuerlig tilsyn/forsterket botilbud: de kan bygge opp noe i egen kommune, de kan gå 
sammen om å bygge opp en interkommunal boenhet eller de kan kjøpe plasser hos andre. 
 
Det finnes allerede et eksisterende botilbud i Tana kommune for de med behov for kontinuerlig, 
varig tilrettelagt/forsterket botilbud. Tana kommune har uttrykt et ønske om å selge plasser til andre 
kommuner i Finnmark. Boligen er veletablert, og er et bofellesskap med 6 leiligheter + en leilighet 
utenfor bofellesskapet, med fellesareal og personalenhet, slik at der er bemanning hele døgnet. De 
har 12,37 årsverk, med 3-delt turnus og aktive nattevakter. Tana kommune selger allerede to av disse 
plassene til andre kommuner, og ønsker å fortsette med det. Botjenestens målgruppe er personer 
som trenger omfattende omsorgstiltak og tilsyn hele døgnet pga alvorlige psykiatriske diagnoser, enn 
det psykiatritjenesten ved hjelpetjenesten kan tilby bare på dagtid. 
 Dette er et tilbud som Tana vil drifte selv, men ønsker å selge plasser til andre kommuner. Dersom 
andre kommuner ønsker å benytte seg av dette er det viktig at kommunene allerede nå sier noe om 
hva de tenker seg i fremtiden. Dette på grunn av at Tana må starte prosessen med å utvide sin enhet 
dersom de får et større brukergrunnlag. Tiltak for rusmisbrukere holdes utenfor botjenestens 
ansvarsområde, da denne gruppen vanskelig lar seg kombinere med de andre brukerne i 
botjenesten. 

5.3 Utbygging og lokalisering av polikliniske spesialisttjenester, 

herunder ambulerende team 
Kommunale ambulante team må virke som et supplement til eksisterende kommunal 
psykiatritjeneste, ikke overta for spesialisthelsetjenestens oppgaver og ansvar. 

5.3.1 Kommunale ambulante team 

Kommunalt Ambulant team kan være rette mot forskjellige grupper eks. rus, rus/psykiatri, psykiatri 
voksne, psykiatri barn/unge, psykoseteam. Kompetanse i teamet bygges opp etter ”behov”, etter hva 
slags team det er. Det kan være en fordel å sette sammen kompetanse/spisskompetanse fra ulike 
kommuner, slik at kommunene kan utfylle hverandre. Vi har små kommuner, som ikke har mulighet 
til å bygge opp kompetanse på mange felter, og om man på en slik måte kan ”dele” på kompetanse 
kan det være nyttig og tidsbesparende på sikt. 
 
Det bør vurderes å koble opp et ambulant team mot en eventuell intermediær avdeling som bygges 
opp. 
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Et eksempel på et eksisterende interkommunalt team er ATU-modellen: Dette er et fellesprosjekt 
mellom Tana, Vardø og Sør-Varanger og spesialisthelsetjenesten. Teamet er rettet mot ungdommer 
med omfattende problematikk, for eksempel rus/ psykiatri og kriminalitet. Går ut på å utvikle en 
smidig samhandlingsmodell mellom 1. Og 2. Linjetjenesten. -> Kan vi benytte erfaringer fra dette 
prosjektet i det videre arbeidet med interkommunale team + samhandling med 
spesialisthelsetjenesten. 
Teamet jobber ved at det har en kontaktperson i hver kommune. Kommunekontakten jobber i sin 
kommune, teamet møtes jevnlig for å drøfte saker.  
 
En annen ambulant modell: Et team bygges opp, enten i en kommune, eller helst satt sammen av 
fagpersoner fra flere kommuner. Et slikt team kan jobbe opp mot kommunene for eksempel som 
bistand i saker hvor kommunen har behov for ekstra kompetanse. I en slik sammenheng kan det 
benyttes kommunepsykolog. 
 
DPS sitt Ambulante akutteam har fortsatt sine plikter som spesialisthelsetjeneste, og har bl.a. plikt til 
å gi veiledning/råd til kommunene.  
DPS sitt akutteam bør være lett tilgjengelig for kommunene både overfor fast legene og øvrige 
ansatte innen rus/psykisk helsearbeid. For kommunene er det viktig med god tilgjengelighet ti dette 
teamet. Det må samarbeides tett mellom det kommunale ambulante teamet, og 
spesialisthelsetjenesten sitt team. Det må forventes at behandlingen vil etter hvert fases ut av 
spesialisthelsetjenesten sitt team i enkeltsaker, og dermed må kommunene måtte overta den videre 
oppfølgingen. 
 
5.3.2 Interkommunalt team – ATU- modellen fordeler/ulemper: 
Kommunen har hovedansvaret for brukeren uavhengig av diagnose. Med et interkommunalt team i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten tilsvarende ATU- modellen vil være en god løsning for Øst-
Finnmark som består av mange små kommuner, der kommunene får dra erfaringer fra andre 
kommuner under veiledning fra spesialisthelsetjenesten.  Ulempen kan være at de minste 
kommunene vil få minst råd og veiledning fordi det interkommunale teamet ha ikke veiledningsplikt 
overfor andre kommuner. I tillegg vil det være en utfordring hvordan dette skal la seg organiseres i 
den praktiske hverdagen. Ut fra konkrete opplysninger fra alle syv kommunene i Øst-Finnmark 
(pk.3.6) er det generelt lite kunnskaper om ruslidelser og psykiatrien har ikke noen ressurser å ”låne 
bort”  til andre kommuner.   
Pasienten og helse- og omsorgstjenesten er i de fleste tilfeller mest tjent med god faglig veiledning 
og tilgjengelighet fra spesialisthelsetjenesten. Det skaper trygghet både hos pasienten og ansatte i 
kommunene.                                                                                                                                                           

5.4 Felles kommunepsykologtjeneste 
Pr. i dag er det kun Vadsø som har kommunepsykolog av kommunene i Øst-Finnmark. Tana 
Kommune har søkt om statlige tilskuddsmidler for å opprette en slik stilling, ellers er det ikke 
konkrete planer fra andre kommuner for å opprette slik stilling. Flere kommuner signaliserer behov 
for kommunepsykologtjeneste, og samhandlingsreformen aktualiserer også dette ytterligere. 
En effekt av kommunal psykolog er at psykologbaserte tjenester, ved å være et lavterskeltilbud blir 
lettere tilgjengelig for befolkningen. Det stilles store krav til kommunal kompetanse. Selv om vi er 
forsiktige med å betegne vår oppfølging som behandling er det i realiteten det vi i stor grad tilbyr. 
Brukerne følges opp med terapeutiske samtaler, det benyttes ulik metodikk tilpasset 
problemstillingene det jobbes med. Men tjenestene opplever at det er behov for 
psykologkompetanse som kan bidra med veiledning, samt følge opp kompliserte problemstillinger 
direkte. 

Det kan være flere modeller for slikt tjenestetilbud i kommunene. 
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1. Kommune med kommunalpsykolog selger tjenester til andre kommuner hvis kapasitet. 
 
- Fordelen kan være at det er små kommuner i Øst-Finnmark, og dette gjør det mulig for 
kommunene å få tilgang til psykolog, uten å ansette en selv. Det å rekruttere psykologer til 
små kommuner kan være utfordrende. 
- Ulempen er at det er usikkert om det er mulig å få leid inn slik tjeneste fra andre 
kommuner, da bare en kommune har psykolog pr. i dag. En annen utfordring kan være at 
kapasitetsmessig ikke lar seg gjøre ved at pågangen til en slik tjeneste kan bli stor. 
 

2. To eller flere kommuner går sammen og ansetter en kommunepsykolog. 
- Fordelen kan være at dette kan gi småkommuner mulighet for å ansette egen psykolog. 

Det er forventet at samhandlingsreformen vil gi større ansvar til kommunene i deres 
psykisk helsearbeid. 

- Ulempen er at det kan bli vanskelig å rekruttere psykolog til en slik kontrakt. 
 

3. Det blir ansatt en eller flere psykologer i en fremtid intermediær avdeling eller kommunalt 
ambulante team. 
- Fordelene med dette kan være at det er lettere å rekruttere da de vil være en del av et 

fagmiljø. 
- Ulempene kan være at kommuner vil få mindre tilgjengelighet av psykolog, da det vil 

være mange kommuner som vil etterspørre dette. Disse vil i stor grad være tilgjengelig 
for den voksne delen av befolkningen. 

5.5 Kompetansebygging og nettverk 
 
Flere av kommunene mente at nettverk, nettverksbygging, interkommunale samarbeidsarenaer kan 
være en fin mulighet til å bygge opp kompetanse, samarbeide, utveksle erfaringer m.m.  
 
Samarbeidsarenaer:  
 Kan være både på telematikk og fysisk møteplass, gjerne i kombinasjon  
 Kan være både for ansatte og brukere 
 For å utveksle erfaringer, type kollegaveiledning/erfaringsutveksling 
 Hyppighet x 4 per år  
 Nyttig med faglig fellesskap 
 Starte med å bygge nettverk, så kan nettverket selv definere videre arbeid/si noe om deres 

behov, se på fagutvikling/hvordan vi kan hjelpe hverandre. 
 Dersom kommunestyret fatter vedtak om at dette skal vår kommune delta på, så ”må man 

være med”. 
 Forslag om fellesmøter for hele nettverket, så evt. deles opp i mindre, faste grupper på 

slutten av dagen pga lettere å gi/få kollegaveiledning og drøfte konkrete saker i litt mindre 
fora. 

 Utfordring: De som jobber med barn i kommunene: der er det uklare ansvarsforhold, hvem 
har ansvar? Hvem gjør hva? 

 
 Rusfeltet er en stor utfordring i de fleste kommunene, det er generelt lav kompetanse på 

feltet og usystematisk oppfølging av disse brukerne. Et interkommunalt nettverk kan 
benyttes til felles metodeutvikling og felles kompetanseutvikling.  
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Allerede oppstartede nettverk som man kan lære fra: ”Interkommunalt samarbeid i barnevernet”, 
helsesøsternettverk og prosjekt: ”interkommunalt samarbeid om psykisk helse”, dette prosjektet er 
avsluttet, men man kan dra nytte av erfaringer fra denne måten å jobbe på.. 

5.5.1 Interkommunalt samarbeid i barnevernet for kommunene i Øst-Finnmark:  

Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger. 
Ble vurdert som nødvendig å ha en felles koordinator for samarbeidet, og en av kommunene har 
arbeidsgiveransvaret for den ansatte koordinatoren. 
Fokusområdene for samarbeidet: 
 
1)felles veiledning på kvalitetssikring av fagtjenesten: metoder, tiltak, internkontroll, forsvarlig 
saksbehandling, tverrfaglig samarbeid. 
2)Felles kompetanseheving og veiledning for ansatte og ledere 
3) datasamarbeid: utvikle felles systemer, internkontrollrutiner for elektronisk saksbehandling for å 
sikre rettsikkerhet bl.a. 
Det man ser som effekt av samarbeidet: 
En redusert sårbarhet ved å ha et tilgjengelig fagnettverk for bistand i håndtering av ulike 
arbeidsoppgaver hvor en ofte er få/alene i vanskelige vurderinger/ saker 
En redusert sårbarhet ved at tilgangen på et tilgjengelig fagnettverk kan øke mulighetene for å 
rekruttere og beholde fagpersoner i stillingene og unngå noe av utskifting av ansatte og perioder 
med ubesatte stillinger.  
 
Et felles fagforum vil være et organ der man kan bringe tunge saker inn til drøfting med sikte på 
løsning og veiledning.  Dette vil alle kommunene tjene på.  
Når det gjelder organisering av felles kurs og kompetanseheving, vil man i stor grad være i stand til å 
definere egne behov og bestille kompetanseheving ut fra dette behovet, i stedet for som 
enkeltkommune å være prisgitt de tilbud som måtte komme fra eksterne kurstilbydere. Det vil være 
en målrettet kvalitetssikring.  
Bruk av et felles elektronisk saksbehandlingssystem vil effektivisere saksbehandling, og bidra til at 
utarbeiding av felles rutiner blir forbedret. Det ligger en kvalitetssikring av arbeidet også i dette.  
Kostnader for hver kommune: Kontingent, med et likt grunnbeløp + et tilskudd basert på barnetallet i 
den enkelte kommunen. Det økonomiske grunnlaget gjennom kommunenes tilskudd skal sikre lønn 
til koordinator i 50 % stilling og driftskostnader ved samlinger og nettverksarbeid.  
 
Dette er en modell som kan kopieres, også delvis, for å skape gode nettverk. Det er nærliggende å tro 
at dette kan finansieres med prosjektmidler. 

5.5.2 Interkommunalt nettverk for psykisk helsearbeid i Øst- Finnmark  

Interkommunalt nettverk for psykisk helsearbeid i Øst-Finnmark var et 3-årig prosjekt (2008-2011) 
hvor 7 kommuner deltok. Sør-Varanger kommune, Vadsø kommune, Vardø kommune, Tana 
kommune, Berlevåg kommune, Båtsfjord kommune og Nesseby kommune.  Dette prosjektet ble 
drevet av en egen prosjektleder: Elvira Røst og prosjektansvarlig: Gøril Jensen begge ansatt i Sør- 
Varanger kommune. De fikk innvilget midler fra fylkesmannen etter søknad til dette prosjektet. 
Prosjektet ble drevet ut fra følgende 3 hovedmål: 

- Skape et interkommunalt nettverk inne psykisk helse 
- Bidra til at psykisk syke mennesker kan få øke sin sosiale kompetanse og styrke sitt sosiale 

nettverk 
- Heve kompetanse hos ansatte i psykisk helsetjenester  

Det ble organisert 4 treff per år. I løpet av året var det 3 treff for ansatte og 1 treff for ansatte og 
brukere. Treffene innholdte faglige seminar relatert til psykiatri/rus etter innspill fra deltakerne i 
interkommunale nettverket. Prosjektet ble avviklet i 2011. 
 

Side 63



27 
 

Alle 7 kommunene i Øst- Finnmark har forpliktet seg til å delta i videreføringen av prosjektet i form 
av 3 nettverksamlinger per år. Målsettingen her er å ha 2 interkommunale fag seminar for ansatte og 
1 interkommunalt seminar for brukere og ansatte for nettverksbygging for begge gruppene.  
Erfaringene fra dette prosjektet var at det var med på og utvikle tjenesten, kompetansen hos ansatte 
og å skape bedre felleskap mellom kommunegrensene. Erfaringsutveksling både med kollegaer og 
brukere skaper både trygghet og nye ideer. Erfaring viser også her at det er ikke bare nyttig, men helt 
nødvendig å ha en person/koordinator som kan drive samarbeidet/nettverket videre. Det på 
bakgrunn av at hvis ingen har ”hovedansvaret” for å drive dette vil det bare ”fordufte” i alle andre 
gjøremål i en travel hverdag i kommunene. 
 

5.6 Tidlig intervensjon i forhold til barn og ungdom 
Barn, ungdom og foreldre må vite hvor de kan henvende seg når de er bekymret, og bekymringen de 
opplever må tas på alvor. Det må i hvert enkelt tilfelle vurderes om bekymringen kan håndteres av 
vedkommende som mottar den, om den bør drøftes med andre eller om den må videreformidles til 
annen instans.  
Når vi snakker om tidlig intervensjon her, så mener vi indiserte tiltak, dvs. barn eller ungdom med 
bestemte kjennetegn (forhøyet risiko). Forebyggende tiltak kan noen ganger også omfatte 
behandling. For de tyngste, men sjeldnere lidelsene som psykoser og bipolar lidelse, og de alvorligste 
personlighetsforstyrrelsene og utviklingsforstyrrelsene finnes det i dag lite eller ingen dokumentasjon 
av metoder til forebygging (Folkehelseinstituttet 2011) 
 
Med samhandlingsreformen kommer økt ansvar for kommunene. Det skal lønne seg for kommunene 
å tenke langsiktig, og satse på gode og koordinerte tjenester. 

Mangelfulle foreldreferdigheter og særlig utfordrende foreldreoppgaver er risikofaktorer for senere 

psykiske problemer hos barn. Særlig viktig er det å gjennomføre programmer for å identifisere og 

hjelpe familier som utsettes for mange belastninger og familier der det er barn med 

funksjonshemninger eller begynnende symptomutvikling. Sør-Varanger Kommune bruker ”Kvello-

Metoden” til dette.   

Metoden er basert på å sikre gode barnehage- og skoletilbud. Noen barn og familier behøver bistand 

ut over det barnehagen og skolen kan gi, og vil få tilbud om det. Målet er å få til et tett samarbeid 

mellom barnehage, skole, foreldre og eventuelt hjelpeapparat hvor man unngår at barn utvikler 

vansker og vikler seg inn i lidelser før det tilrettelegges eller gis annen bistand. Modellen er fundert 

på et positivt menneskesyn basert på å kunne benytte kunnskap om beskyttelsesfaktorer, 

tilrettelegging og trening for å hjelpe barn til god utvikling, eller via veiledning av foreldre som en 

støtte til å utvikle nye forståelser av sine barn, justeringer/endringer i måten de forholder seg til 

barnet sitt på og bekreftelse på det samspill de har som er godt for barnet.  

Dette er en metode eller tilsvarende metoder som bør vurderes implementert i regionen, gjerne hvor 

alle kommunene samhandler om dette. 

Det er verdt å legge merke til at det er gitt tilbakemeldinger til arbeidsgruppa om at 
spesialisthelsetjenesten i vår region har;  
 - Lang ventetid 
- Lite kontinuitet i utredningen. Barn kommer ofte inn til første samtale, men deretter blir det 
varierende oppfølging og utredning. 
- Noen barn har hatt flere ulike saksbehandlere/ bytte av saksbehandler under utredning. 
- Tidligere har vi også opplevd at saker har blitt avvist uten god begrunnelse. 
- Mangel på personale med kompetanse. 
- Ofte utbytte, ferie, etterutdanning, permisjoner og sykemeldinger. 
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Det er også verdt å merke seg at BUP-ØstFinnmark pr. i dag er under administrasjon av SANKS i 
Karasjok pga av mangel på spesialister. 
Pr. i dag er det også uklart hva som er kriteriene for ”ferdig behandlet” fra spesialisthelsetjenesten, 
og dermed hva som blir kommunenes ansvar etter at samhandlingsreformen har trådt i kraft 
innenfor rus- og psykisk helse. 
 
5.6.1 Tiltak rettet mot å redusere forekomst av atferdsproblemer 
Atferdsforstyrrelser er den vanligste psykiske lidelsen blant barn og unge i Norge og rammer ca. 3-5 
% av barne- og ungdomsbefolkningen. En stor overvekt av disse er gutter 
(3–1) (Norges forskningsråd, 1998). Betegnelsen atferdsforstyrrelse refererer til variert og 
forskjelligartet atferd.  

De aller fleste studier som vurderer effekter av forebyggende familieintervensjoner omhandler 
atferdsproblemer. På dette feltet er det imidlertid vanskelig å skille mellom behandling og 
forebygging. Intervensjoner rettes ofte mot barn med tidlige symptomer for å forebygge at de 
utvikler alvorlige atferdsproblemer og kriminalitet på et senere tidspunkt. I Norge har man, i studier 
med randomisert kontrollert design, funnet positive effekter av tre evidensbaserte 
familieintervensjoner som også er vel etablerte i USA: 

• ”Parent Managemant Training” (PMTO) for barn 4-12 år 

• ”De utrolige årene” (DUÅ) for barn 4-8 år  

• ”Multisystemisk terapi” (MST)264 for ungdommer 12-18 år. Denne metodikken utøves av Bufetat. 

Alle disse programmene er evaluerte og har vist god effekt. I tillegg har man i en norsk studie funnet 
at tiltaksprogrammet ”Tidlig innsats for barn i risiko” – TIBIR (for barn 3-12 år) har lovende effekter, 
og flere studier med randomisert kontrollert design er under gjennomføring (Folkehelseinstittutet 
2011) 

Arbeidsgruppen anbefaler at det igangsettes samarbeid både med spesialisthelsetjenesten og 
Bufetat om modell utvikling for Øst-Finnmark regionen. Med så store avstander har Bup eller Bufetat 
i liten grad mulighet å tilby noen av de overnevnte metodene til familiene i regionen slik det er 
beskrevet i manualene, og som gir dokumentert effekt. Det sier seg selv at det for Bup eller Bufetat 
er en vanskelig oppgave å følge opp en familie med behandling/veiledning en gang i uken med de 
avstandene som er i Øst-Finnmark. Dette gjør at slike evidensbaserte metoder ikke blir tilbudt 
befolkningen i  Øst-Finnmark i den grad som i for eksempel i Alta.  

En annen utfordring er at det ikke pr i dag ikke er noen heldøgns institusjoner for barn med psykiske 
vansker/lidelser. SANKS har familieavdeling, men ifht atferdsvansker er det viktig med overføringer 
av kunnskaper til foreldre/kommune over tid, og dette makter ikke en familieavdeling å forvalte. 
Kommunene er dermed selv ansvarlig for å gi tilbud til disse barna, og dette krever ofte en spesifikk 
kompetanse. Kommunene har ansvar for å gi skoltilbud til alle barn i kommunen (jfr. 
Opplæringsloven). Men skolene har i variert grad kompetanse til å møte disse barna adekvat. 
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TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det 

kommunale tjenestenivået. Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler som til sammen 

representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede 

atferdsvansker hos barn samt styrke deres sosiale kompetanse (www.atferdssenteret.no). 

Arbeidsgruppen anbefaler også samarbeid rundt TIBIR for hele regionen, og sammen vurdere om 

dette  er noe det skal jobbes videre med. Det bør samarbeides om kompetanseheving/utdanning, 

utveksling at terapeuter/kompetanse og veiledning.  

 
5.6.2 Internaliserte vansker 
Med internaliserende vansker menes vansker og mangler som personen opplever ved seg selv ifht til 
egenverd, kropp, følelser og tanker. Kjernen av internaliserende vansker utgjøres av depresjon og 
angst. I tillegg kommer det problemer som spiseproblemer/forstyrrelser, selvskadings- og 
selvmordsproblematikk (Kvalem og Wichstrøm) 
Litteraturen viser at kognitiv atferdsterapi ofte har god effekt mot internaliserende vansker. Det er 
også utviklet flere manualbaserte terapiformer mot slike vansker som for eksempel Mestringskatten 
og SMART (www.rbup.no). 

Ifht internaliserende vansker anbefaler også arbeidsgruppen tett samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten for å kunne vite hva og hvor mye de kan tilby tjenester til barn og ungdom 
med disse vanskene. Det vil på langt nær være nok med samtaler av og til, dette er barn- og ungdom 
som må følges opp tett og grundig for at tiltakene som igangsettes skal ha effekt. Det vil også styrke 
den kommunale oppfølging hvis det blir ansatt psykologer i kommunene. For kommunene er det 
viktig at spesialisthelsetjenesten følger tette opp de pasientene med mest behov. 

5.6.3 Forslag til samhandlingsmodeller for tjenester for barn- og unge 

1. Eget interkommunalt ambulant team med kompetanse for oppfølging av barn- og unge i 
kommunene, med egen psykolog. Fordelen er at det kan skapes et team med høy 
kompetanse som kan veilede og drive med behandling på kommunalt nivå på et tidlig 
stadium. Ulempen er at det er vanskelig å gi alle kommunene god oppfølging av teamet 
pga lange avstander, og sannsynligvis ventetid pga av mange saker. 

 
2. Kjøp av tjenester fra andre kommuner. Fordelen er at det kan gjøre det mulig for alle 

kommunene få tak i kompetanse, men sannsynligvis vil det være lite tilgang på dette. 
 

3. Utvikle forpliktende samhandlingsmodeller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
hvor de mest utfordrende sakene blir prioritert, lik ATU modellen jfr. 5.3.1. Fordelen er at 
kommunene i større grad får tilgang til spesialister til de vanskeligste sakene. 
Utfordringene er å finne en god samhandlingsmodell som vil kunne fungere i praksis. 

 

4. Samhandling rundt implementering av ulike metoder. Både utveksling av 
terapeuter/personell, utdanning, veiledning og utvikling.                 

 

5. Grundig drøftinger med spesialisthelsetjenesten og Bufetat om hvilket tilbud 
kommunene kan forvente av dem i Øst-Finnmark.                                                                                                                                                                 
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5.7 Bruk av telemedisin/E-helse 
Samhandlingsreformen som trådte i kraft 01.01.2012 vil og inkludere rusomsorgen og psykisk helse. 
De representerer en brukergruppe med behov for langvarige og sammensatte tjenester i både 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. En viktig utfordring vil være å planlegge og 
gjennomføre et samarbeid og samordning av tjenestetilbudet til det beste for disse pasientene. 
Nasjonalt kompetansesenter for samhandling og telemedisin (NST) sier at telemedisin er bruk av IKT 
til samhandling om helseformål. Det handler om å forflytte eller utveksle pasientinformasjon 
istedenfor pasienten. Telemedisin kan også gi pasienten mulighet for direkte kontakt med 
helsepersonell fra eget hjem via datamaskinen, mobiltelefon eller TV. 
Både helsepersonell og brukere benytter stort sett disse teknologiske hjelpemidlene både i sitt 
arbeid og privat.  
Derfor vil det være meget viktig i ”nær framtid” har spesialisthelestjenesten og 
kommunehelsetjenesten kan samhandle over nettet. Det må settes komme mye mer i aktiv bruk på 
en systematisk måte. Det kan brukes til møtevirksomhet mellom kommunehelsetjenesten, bruker og 
spesialisthelsetjenesten, kompetanseheving, faglig veiledning og klinisk virksomhet. Dette er et 
meget viktig redskap for samhandling ikke primært av økonomisk grunner, men av praktiske grunner 
som meget store avstander internt i Finnmark og landet forøvrig. Så en sparer mye tid på å ”slippe” 
reisetid, uvær i vinter halvåret (værfast). I tillegg opplever distrikts Norge ofte en knapphet på både 
psykiatere og psykologer, her kan disse ressursene brukes mer effektivt uavhengig hvor problemet 
oppstår i Finnmark. Målet for pasienten vil muligens være et mer helhetlig tjenester med  bedre 
kvalitet. 
Samhandling, arbeidsgruppa for rusomsorg og psykisk helsevern har ikke mulighet til å sette seg inn i 
hvilke store muligheter det er inne telemedisin. Men et meget viktig arbeidsredskap med uante 
muligheter som må tas aktivt i bruk for mer effektiv samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten både inne rusomsorgen og psykisk helsevern. 
Arbeidsgruppen foreslår at det lages prosjekt rundt dette temaet, og at det søkes om eksterne 
prosjekt midler. 

5.8 Hva må vi har fra spesialisthelsetjenesten for å klare dette 
Med samhandlingsreformen er kommunene avhengig av et godt samarbeid, og faglig godt tilbud fra 
spesialisthelsetjenesten. Særlig med bakgrunn i at kommunene i Øst-Finnmark er små, og ikke 
makter av den grunn å god kompetanse på alle områder. 

 Utredning. Gode utredninger, med god beskrevne tiltak som blir fulgt av godt 
ettervern. Pr. i dag er det liten tilgang til nevropsykologer, noe som blir viktig å styrke 
for spesialisthelsetjenesten. 

 Iverksette medisinsk og psykiatrisk behandling 
 Overholde veiledningsplikten både overfor kommuneleger i medisinske 

spørsmål/vurderinger, og overfor den øvrige kommunale rus/psykiatritjenesten. 
 ”Tilgjengelighet”, rutiner for å sikre at kommunene kan få etablert kontakt snarlig 

ved behov. 
 Utarbeide og sende ut gode oversikter over tilbud som finnes + henvisningsrutiner. 
 Forutsigbarhet hos spesialisthelsetjenesten vil kunne bidra til trygghet i kommunene, 

tillit til at man får hjelp ved behov.  
 Kommunene og spesialisthelsetjenesten må være likeverdige parter.  
 Felles IKT systemer som man kan samhandle med (kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten) 

                                                                                                                                                                                                            
5.8.1 DPS sin døgnenhet i Tana, i forhold til hvor den bør være lokalisert i fremtiden 
Fordeler ved å ha den i Tana: 
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Bemanning, kompetanse bygget opp på stedet. Erfaring. Stabilitet på psykiatriske 
sykepleiere. 
Det viktigste er at det er en god beliggenhet i Øst-Finnmark. Det er sentralt for alle 
kommunene. Det vil ikke bli like lett tilgjengelig for Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Vadsø 
dersom den flyttes til Kirkenes. Dersom man har behov for å få innlagt en pasient fort kan 
man kjøre han/henne dit selv… (Det planlegges også helårsvei til Lebesby og Gamvik…..) 

Ulemper:  
Ustabilt med psykiater, vanskelig å rekruttere psykiatere, psykologer ( Det kan stilles 
spørsmål om det samme vil være tilfelle i Kirkenes?  Se på bup) 

   
DPS Døgnenhet i Kirkenes - Fordeler:    

Tilknyttet sykehus, større fagmiljø? 
 VPP Kirkenes – noenlunde stabilt personale? 
Ulemper:   

Er veldig usentralt i Øst-Finnmark. Dårlig vær -> dårlig flyforbindelse. Langt å kjøre. 
Vil det medføre et større preg av spesialisthelsetjeneste på institusjonen? Bli mindre ”dps-
aktig”?  

 
Utfordringen for døgnenheten v/DPS, Tana vil være å rekruttere og beholde psykiater/psykolog. Det 
har vært mye gjennomtrekk i disse stillingene og døgnenheten har driftet mye med de ”mest stabile” 
psykisk syke fra kommunene. Det som har vært et problem ved døgnenheten mer ”oppbevaring” enn 
aktiv behandling og med løpende veiledning til hjem kommunen. Slik at det er sammenheng og 
kontinuitet for pasienten. Samt klarere føringer fra spesialisthelestjenesten om hva er mulig og 
oppnå i behandling av alvorlig psykisk syke mennesker.  Men dette oppleves med de fleste 
døgnavdelinger rundt om i landet. 
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7.0 Avslutning 

Samhandlingsreformen innenfor rus- og psykisk helse vil kreve et bedre tjenestetilbud fra 

kommunene. Pasienter med høyt bistandsbehov må påregnes egne kommunale boliger.  

Samhandlingsreformen vil begrense institusjonsbruken.  

Det er derfor det er viktig at kommunene i Øst-Finnmark nå allerede begynner å organisere dette. 

Kommunene i regionen er små, og tjenestetilbudet på dette området er relativt lite utbygd. 

Det å få nok kompetanse innenfor en liten kommune kan være utfordrende å imøtekomme, men 

samarbeid og samhandling med andre kommuner og spesialisthelsetjenesten kan lette på dette 

”trykket”. 

Ved å etablere en interkommunal intermediæravdeling, kan dette avlaste det ordinære 

tjenestetilbudet i kommunen. Samtidig som kommunen får tid til å gjøre seg i stand til å gi et 

langvarig og forsvarlig tilbud ved utfordrende enkeltsaker. 

Interkommunale Ambulante Team kan også være måter å få større kompetanse, og dermed bedre 

tilbud rundt om kommunene. Disse teamene kan støtte kommunene, slik at kommunen kan ivareta 

sine forpliktelser for denne gruppen av pasienter. 

 

Samhandlingsreformen vil nok ytterlig aktualisere ansettelse av psykologer i kommunene. Det er 

bare en kommune i Øst-Finnmark som har egen psykolog. Psykologer vil i stor grad øke kompetansen 

innenfor rus- og psykisk helsetjenestene i kommunene. For små kommuner kan felles psykolog bli en 

god løsning. Det er ikke pr. i dag ikke mange psykologer i Finnmark som jobber i kommunene, slik at 

dette må det jobbes mot snarlig. 

 

Ved å ha fokus og ressurser mot tidlig intervensjon, kan dette være en effektiv arbeidsmetode for å 

forebygge vansker senere i livet. Men kommunene må være villig til å øke kompetansen på dette 

området. Pr. i dag er tilbudet til barn og ungdom svært spredt i kommunen (mange tjenester). Dette 

medfører et stort koordineringsbehov og kompetanse.  Det bør samarbeides tett med 
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spesialisthelsetjenesten og Bufetat om arbeidsfordeling, slik at alle har ulike roller i forhold til denne 

gruppen.  

 

 
Arbeidsgruppe psykisk helsevern/rusomsorg synes det har vært svært utfordrende, men ikke minst 
lærerikt å jobbe med denne rapporten. Utfordrende da det fortsatt er kommet lite signaler hva 
samhandlingsreformen innenfor rus- og psykisk helse vil bety for kommunene. Men lærerikt da vi får 
se på ulike utfordringer og muligheter som møter oss i nær fremtid. 
 

 

 

 

 
 
6.0 Kilder 
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www.forebygging.no  
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1 Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 

 

Prosjekt Samhandling i Øst-Finnmark nedsatte i februar 2012 to arbeidsgrupper for utredning av 

mulige samarbeidstiltak innenfor henholdsvis legevakt/legevakttelefonsamarbeid og tilbud til 

diabetes- og kreftsyke.  Som følge av at den førstnevnte arbeidsgruppa av ulike grunner ikke kom i 

gang med sitt arbeid, ble det besluttet å utvide mandatet til arbeidsgruppa for diabetes-

/kreftsykdommer til også å omfatte legevakttelefonsamarbeid.   

 

Det var i utgangspunktet hensikten å sette sammen arbeidsgruppa med 2 representanter fra 

legetjenesten i kommunene, i tillegg til en sykepleier.  Dette lykkes ikke, og gruppa fikk til slutt 

følgende sammensetning: 

- Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi, Vadsø kommune 

- Kreftsykepleier Inger Varsi, Tana kommune 

- Sykepleier Eva Hurthi Johansen, Vadsø kommune 

 

Prosjektleder har deltatt som denne arbeidsgruppas sekretær. 

 

1.2 Mandat  

 

Arbeidsgruppa fikk følgende mandat: 

 

-  Utrede og foreslå interkommunalt samarbeid om felles tilbud innen diabetesomsorg og 

kreftbehandling/lindrende behandling.  Forslaget skal begrunnes og inneholde en beskrivelse 

av hvordan tilbudene kan organiseres, herunder bemanning, lokalisering og opplæring.   

- Arbeidsgruppa står fritt til å utrede samarbeidstiltak også på andre fagområder innen den 

somatiske del av kommunehelsetjenesten. 

- Utrede behovet for utbygging av polikliniske spesialisttilbud – ambulerende, stasjonære og 

telemedisinbaserte – i regionen.    

- Utrede eventuelle gevinster ved et interkommunalt samarbeid om legevakttelefontjenesten.  

Gruppa skal beskrive hvordan tjenesten fungerer i dag i hver enkelt av prosjektkommunene, 

peke på forbedringsområder, og dernest vurdere om interkommunalt samarbeid, eventuelt 

samarbeid mellom kommunene og helseforetaket, kan gi en mer effektiv og robust tjeneste.  

Eventuelle forslag til samarbeid skal beskrive hvordan tjenesten bør organiseres mht. 

bemanning for døgnkontinuerlig drift, lokalisering og opplæring. 

- Det forutsettes at prosjektkommunene bistår arbeidsgruppa med nødvendig informasjon. 

- Arbeidsgruppa skal levere sin rapport innen 16.mai. 
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1.3 Organisering av arbeidet 

Arbeidsgruppen har hatt til sammen 4 drøftingsmøter.  Mellom møtene har de enkelte medlemmene 

utført kartleggingsoppgaver gjennom innhenting av informasjon fra fagmiljøet i de enkelte 

kommunene.  På ett av møtene var også kreftsykepleier fra Vadsø kommune til stede og orienterte 

om status for tilbudet i denne kommunen.    

En har også hatt en gjennomgang av tilgjengelig statistisk materiale fra Helsedirektoratett og annen 

offisiell statistikk. 

 

2 Status for de aktuelle tjenestene blant kommunene i Øst-Finnmark 

 

2.1 Diabetes – forekomst og behandlingstilbud 

 

2.1.1 Forekomst,  årsaker og behandlingsmetoder 

 

Det er to ulike typer diabetessykdommer:  Ved type 1-diabetes kan ikke kroppen danne 

hormonet insulin, som regulerer blodsukkeret.  Insulin må tilføres med sprøyte eller på andre 

måter.   Ved type 2-diabetes dannes det insulin, men kroppen har enten for lav førsomhet 

for hormonet og/eller produksjonen er for liten.   

 

I Norge har i dag rundt 375 000 personer diabetes.  Av disse har rundt 25 000 type 1-

diabetes, mens resten har type 2-diabetes.  En regner at rundt halvparten av dem med 

type2-diabetes ennå ikke har fått diagnosen, og lever i dag med diabetes uten å vite om det 

(kilde: Diabetesforbundet).  Årlig får mellom 6000 og 7000 nordmenn diabetes, rundt 90% av 

disse får type 2-diabetes.  Type 1-diabetes, også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle 

aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne.  Type 2-diabetes, ikke-

insulinavhengig diabetes, rammer for det meste personer over 40 år.  Men stadig yngre 

mennesker får også denne typen diabetes.   

 

Det er pr. i dag lite tilgjengelig pålitelige data for forekomst av ulike typer 

diabetessykdommer på kommunenivå.   Men Folkehelsas ”folkehelsebarometer” for 

kommunene indikerer at forekomsten av diabetes type 2  i finnmarkskommunene generelt 

ligger litt over landsgjennomsnittet.    

 

Arv, overvekt og mangel på fysisk aktivitet er viktige årsaker til type 2-diabetes.  Risikoen for 

å få sykdommen øker særlig etter 50-årsalderen.  Det er også holdepunkter for at  nedsatt 

næringstilførsel under svangerskapet og lav fødselsvekt kan ha betydning for risikoen senere 

i livet.  Kosthold, mosjon og vektreduksjon kan for noen normalisere blodsukkeret og holde 

sykdommen under kontroll.  Andre trenger medikamenter for å få ned blodsukkeret.  Med 

årene kan det for disse også bli nødvendig med insulinsprøyter på samme måte som ved type 

1-diabetes. 
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Følgesykdommer knyttet til diabetes kan være alvorlige, som for eksempel hjerteinfarkt og 

hjerneslag, skade på nyrer og øyne.  Hvis type 2-diabetes og forstadier til denne oppdages 

tidlig, kan følgesykdommer forebygges for forsinkes gjennom jevnlig kontroll og god 

behandling (kilde: Folkehelseinstituttet). 

 

2.1.2 Tilbudet i kommunene  

 

Det følgende er basert på informasjon fra kommunenes helsepersonell. 

 

Berlevåg kommune: 

Kommunen har ikke egen diabetessykepleier.  Tilbudet til pasientene er legekonsultasjoner. 

Det er lite opplysninger om hvordan  pasientene for øvrig følges opp, da det ikke lykkes å 

komme i kontakt med personell som hadde slik informasjon. 

 

Båtsfjord kommune: 

Heller ikke Båtsfjord har diabetessykepleier, men ønsker et samarbeid med Kirkenes sykehus 

om dette, og vurderer gjerne også samarbeid med andre kommuner.  Tilbudet til pasienter er 

legekonsultasjon.  Kommunen arbeider for øvrig med et prosjekt for frisklivssentral.  

Kommuneoverlegen viser ellers til at utbredelsen av type 2-diabetes i kommunen ser ut til å 

være høyere enn i landet for øvrig. 

 

Vardø kommune: 

Vardø kommune har ikke diabetessykepleier, verken stillingsressurs eller sykepleier med 

spesialutdanning.  Tilbudet til pasienter er legekonsultasjoner.  Det finnes ingen 

pasientstatistikk.  Vardø ønsker gjerne samarbeid med andre kommuner om en felles 

diabetessykepleier. 

 

Vadsø kommune: 

Kommunen har en 30% stillingsressurs øremerket diabetes, og sykepleier som er i stillingen 

har hatt kontakt med mer enn 160 pasienter årlig de siste årene.  Det er imidlertid ikke noen 

pålitelig pasientstatistikk som kan si noe om utviklingen av diabetes lokalt.  Fungerende 

diabetessykepleier har ikke spesialutdanning.  Pasienttilbudet for øvrig er legekonsultasjoner. 

 

Nesseby kommune: 

Kommunen har ikke diabetessykepleier, og tilbudet til pasientene er legekonsultasjoner.  Det 

foreligger ikke opplysninger om eventuelle andre oppfølgingstiltak overfor pasientene. 

 

Tana kommune: 

Kommunen har en sykepleier med spesialutdanning innen diabetes, men det er ikke 

opprettet noen stilling til formålet.  Tilbudet til pasientene er legekonsultasjoner.  Heller ikke 

her finnes noen pasientstatistikk.  Kommunen ønsker gjerne samarbeid samarbeid med 

annen kommune om felles diabetessykepleier 
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Sør-Varanger kommune: 

Kommunen har ikke diabetessykepleier, og henviser alle nye pasienter til Kirkenes sykehus.  

For øvrig tar fastlegene i kommunen vanlige pasientkontroller.  Kommunen ser det ikke som 

aktuelt å samarbeid e med andre kommuner om denne tjenesten, men ønsker i stedet et 

nærmere samarbeid med sykehuset. 

 

I alle kommunene deltar hjemmesykepleien i oppfølgingen av diabetespasienter, særlig når 

det gjelder pasienter med nyoppdaget diabetessykdom. 

 

2.1.3 Fagnettverk 

Læring- og mestringssenteret i Kirkenes holder jevnlig kurs i kommunene, både for 

helsepersonell og pasienter.  Pasientene henvises hit av fastlegene. 

 

2.1.4 Arbeidsgruppas vurdering: 

 

Diabetes er en alvorlig sykdom som ser ut til å øke i omfang i befolkningen, og det er derfor 

all grunn til å prioritere hjelpetilbud innenfor denne sykdomsgruppen høyt.  Det 

forebyggende aspektet synes særlig viktig, også når det gjelder pasientrettede tiltak, fordi det 

å komme inne med veiledning og behandling tidlig i sykdomsforløpet øker sjansene for å 

unngå alvorlige helseskader.  Derfor bør også  helsesøstertjenesten trekkes med i 

oppfølgingen av diabetespasienter.  Både diabetessykepleiere og helsesøstertjenesten kan 

drive et bredt forebyggende arbeid overfor barnehager, skoler, osv., i tillegg til å følge opp 

enkeltpasienter.  I kommuner med mange asylsøkere og bosatte flyktninger, slik som i Vadsø, 

er det behov for en ekstra innsats, særlig når det gjelder kartlegging av sykdomstilfeller. 

Innenfor mer individrettete tiltak er opplæring i sykdomsmestring svært  viktig, og slike tiltak 

passer også for samarbeid mellom flere faggrupper. 

 

Gjennomgangen av status i kommunene viser at tilbudet til diabetespasienter utover 

ordinære legekonsultasjoner og –kontroller, er nokså mangelfullt.  Opprettelse av stillinger 

for og rekruttering av diabetessykepleiere bør derfor bli et prioritert tiltak.  Det er behov for 

både å kunne avsette nødvendig tid til denne pasientgruppen, og møte pasientene med riktig 

kompetanse.  Derfor bør opprettelse av egne stillinger for og rekruttering av diabetes-

sykepleiere  bli et prioritert tiltak i kommunehelsetjenesten.    Dette vil være enklest å få til 

gjenom et samarbeid mellom nabokommuner, der kommunene deler på utgiftene til en slik 

felles tjeneste. 

Følgende samarbeidsmodeller kan tenkes: 

o Diabetessykepleier med base i Tana Bru som ambulerer til Berlevåg, Båtsfjord og 

Nesseby. 

o Diabetessykepleier med base i Vadsø som ambulerer til Vardø 

 

Tana Bru og Vadsø er etter arbeidsgruppas vurdering de stedene i Øst-Finnmark – ved siden 

av Kirkenes – som har fagmiljø store nok til å kunne rekruttere og beholde over tid 

fagpersonell med spesialutdanning.    Sør-Varanger kommune har ca. 40% av befolkningen i 
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regionen, samtidig som det er langt fra Kirkenes til det nærmeste av de andre 

kommunesentrene, og arbeidsgruppa ser det derfor ikke som aktuelt med noen 

samarbeidsmodell der denne kommunen inngår. 

 

2.2 Kreftsykdommer  

 

2.2.1 Forekomst, årsaker og behandling 

 

Forekomsten av kreft i Norge har økt, selv om dødeligheten ikke er vesentlig endret de siste 

50 år (kilde: Folkehelseinstituttet).  Knapt 40% vil få kreft i en eller annen form i løpet av livet. 

Størst økning i forekomst har en sett for føflekkreft, annen hudkreft, testikkelkreft og 

prostatakreft, i tillegg har det vært en økning i lungekreft hos kvinner.  For 50 år siden var det 

omtrent like mange kvinner som menn som fikk kreft.  I perioden 2005 – 2009 ble 

forekomsten i en aldersjustert befolkning doblet hos menn og økte med over 70 % hos 

kvinner.  Dette gjenspeiler at det er flere eldre i befolkningen enn tidligere.  8 av 10 

krefttilfeller oppstår i aldersgruppen over 55 år. 

 

Om lag 1 av 4 nordmenn (menn og kvinner samlet) dør av kreftsykdom i dag.  I Finnmark er 

kreftdødeligheten blant både kvinner og menn omtrent som landsgjennomsnittet.     De 

kreftformer som tar flest liv blant menn er lungekreft, prostatakreft og tykktarmkreft.  Hos 

kvinner der det lungekreft, brystkreft og tykktarmskreft.    Blant de som dør før 65 år, er kreft 

den hyppigste dødsårsaken.   

 

At forekomsten har økt fram ti i dag, samtidig som dødeligheten er stabil eller svakt fallende, 

betyr at flere av dem som får kreft overlever sykdommen eller dør av andre årsaker.  

Leveutsiktene ved enkelte kreftformer har blitt betydelig bedre.  En del av den registrerte 

økningen i forekomst skyldes økt diagnostisering av kreftformer hvor 

behandlingsmulighetene er gode, for eksempel hudkreft. 

 

Kreftforekomsten varierer fra fylke til fylke.  Blant menn var forekomsten i 2005 – 2009 lavest 

i Finnmark , uten at dette har ført til tilsvarende lav kreftdødelighet. Dette bl.a. på grunn av 

høy forekomst av lungekreft blant menn, en kreftform med høy dødelighet. 

 

Det er større sosioøkonomiske forskjeller i  kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, særlig 

gjelder dette lungekreft.   En studie av utviklingen i perioden 1980 – 2005 viser at de med 

videregående og høyere utdanning hadde redusert kreftdødelighet, mens de med kun 

grunnskoleutdanning hadde hatt en motsatt utvikling, nemlig en økt dødelighet.  Totalt sett 

hadde forskjellene mellom utdanningsgruppene økt og var betydelig større i 2001 – 2005 enn 

på begynnelsen av 1980-tallet. 

Siden kreft utvikler seg over lang tid, er det mange forhold som kan medvirke til at 

sykdommen oppstår. En kjenner en lang rekke miljøfaktorer som kan innvirke på 

kreftforekomsten.  For mange kreftformer er likevel årsakene usikre eller ukjente.   

Arv har også betydning. En kan ha arvet skader (mutasjoner) i bestemte gener, og hvis 

Side 76



7 

 

nye skader kommer i tillegg, kan kreft oppstå. Slike arvelige forhold kan innebære 

både lett og sterk økning i risiko. En regner med at det er få krefttilfeller der arv er 

eneste årsak. For eksempel skyldes bare mellom fem og ti prosent av 

brystkrefttilfellene arvelige forhold alene.  

Kreftsykdommer kan bekjempes både gjennom forebyggende tiltak og med medisinsk 

behandling.  En rekke forebyggende tiltak er satt i verk i Norge, eksempelvis kampanjer mot 

røyking, for gode kostholdsvaner, osv.  En omfattende og streng arbeidsmiljølovgiving har 

uten tvil bidratt til å fjerne mange kreftfremkallende miljøgifter.  Screeningsundersøkelser for 

tidlig oppdagelse av kreft øker nytten av behandlingstiltak.  Den medisinske behandlingen 

omfatter kirurgi, cellegift, hormonbehandling, annen legemiddelbehandling og stråling. 

 

2.2.2 Tilbudet i kommunene 

 

Det følgende er basert på informasjon fra kommunenes helsepersonell. 

 

Berlevåg kommune: 

Kommunen har ikke kreftsykepleier, men en sykepleier har begynt på utdanning.  

Cellegiftbehandling foregår ved Kirkenes sykehus og UNN.  -  Det er søkt om prosjektmidler til 

kreftkoordinator (for samordning av tiltak for kreftsyke).  -  Helsesenteret har eget rom for 

alvorlig syke og døende.   Kommunen har opprettet et eget fagteam, men det mangler 

kompetanse.   Kommunen har under planlegging en videre utvikling av denne tjenesten 

 

Båtsfjord kommune: 

Kommunen har ikke kreftsykepleier, men en av sykepleierne har fått plass på 

videreutdanning fra høsten 2012.  Det er mange sykepleiere som deltar i kreftomsorgen i 

kommunen.  Kommunen er aktiv når det gjelder å sette i gang prosjekter og søke midler til 

disse.  Bl.a. er det  søkt midler til opplæring og til opprettelse av stilling for en såkalt 

kreftkoordinator som skal samordne innsatsen fra de ulike deler av hjelpeapparatet og i 

forhold til pårørende.  Det pågår et prosjekt om prosedyrer for aktiv og passiv behandling, og 

et prosjekt for utvikling av meldingssystemer.  Kommunens mål er å bli selvhjulpen innenfor 

kreftomsorg og – behandling. 

 

Vardø kommune: 

Cellegiftbehandling foregår på Kirkenes sykehus og på UNN.  Det har vært hyppig utskifting 

av leger, men nå er en fast ansatt lege på plass.  Kommunen har en kreftsykepleier, men ikke 

en tilhørende stilling.  Det er noe tilfeldig i hvilken grad vedkommende blir inkludert i 

kreftomsorgen, siden det ikke foreligger noen konkret plan for denne tjenesten.  Det er søkt 

om prosjektmidler til en 20% stilling som kreftkoordinator, og midler til opplæring.   

 

Vadsø kommune: 

Kommunen har en kreftsykepleier i full stilling, hvorav 50% er avsatt til cellegiftbehandling.  

Til denne behandlingen brukes også andre sykepleiere som har fått relevant opplæring ved 

hospitering på UNN.   Det gis cellegiftbehandling, og denne har økt i omfang, i 2011 ble det 
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gitt 150 kurer til pasienter i alle aldre.  Det er en klar tendens til at pasientene blir yngre og 

yngre.  Vadsø helsesenter har en lindrende enhet med 2 sengeplasser, tilknyttet sykestua.  

Enheten har 2 stillingshjemler, men sykepleiere tilknyttet enheten må ofte brukes til andre 

oppgaver på sykestua.  Kreftsykepleier er mye rundt på sykestua og andre enheter, er aktiv 

med å spre kunnskap, og organiserer undervisning, også via telematikk.   

Kommunen har flere dyktige hjelpepleiere som deltar i behandlingen av denne 

pasientgruppen, og det er en bevisst satsing på hjelpepleiere og å ”gjøre dem gode”.  

Hjemmesykepleien deltar også i kreftbehandlingen, det er mye kompetanse der, men 

knapphet på personell.  Kommunen har fått  prosjektmidler til en 50% koordinatorstilling.  

Det videre søkt midler til kompetanseheving, i samarbeid med Utviklingssenteret t i Sør-

Varanger kommune.  Samarbeidet med legen er bra.  Det er behov for en ny plan for 

kreftomsorgen. 

 

Nesseby kommune: 

Kommunen har ikke kreftsykepleier, men har en ansatt med funksjon som ressurssykepleier.  

For øvrig er det bra sykepleierbemanning.  Pleietilbudet til kreftpasienter betegnes som greit,  

terminalfasen skjer på helsesenteret.  Det er ikke aktuelt med cellegiftbehandling i 

kommunen, men en kan tenke seg et samarbeid med Tana kommune om dette. 

 

Tana kommune: 

Kommunen har kreftsykepleier i 100% stilling, hvorav 70% er øremerket kreftomsorg.  

Kommunen prioriterer for tiden lindrende behandling, men ønsker på sikt å starte med 

cellegiftkurer.  Det foreligger en godkjent opplæringsplan for kreftomsorgen, men ikke midler 

til å gjennomføre den.  Kreftomsorgen er organisert i 3 geografiske soner, og utøves av et 

team av sykepleiere og hjelpe-pleiere.    Samarbeidet med legene betegnes som meget godt, 

og legene tar også hjemmebesøk til kreftpasienter.  En ser det som naturlig med et 

samarbeid med Nesseby kommune, men dette krever arealutvidelse ved Tana helsesenter, 

som i dag er dårlig plass. 

 

Sør-Varanger kommune: 

Kommunen har 1kreftsykepleier i full stilling.  I tillegg er 1 sykepleier under utdanning.  

Kommunen har 4 hjelpepleiere med videreutdanning.  De fleste sykepleierne har god 

kunnskap om kreftomsorg.  Kommunen gir terminalpleie.   En har tverrfaglige 

samarbeidsmøter, og samarbeid med sykehuset.   

 

2.2.3 Fagnettverk 

 

Det eksisterer et fagnettverk mellom kommunene i Finnmark og UNN, som har samlinger to 

ganger pr. år, den ene av disse utenfor Tromsø.   Det viser seg imidlertid at få kommuner 

deltar på samlinger andre steder enn i Tromsø, noe som bl.a. har med flyruter og reisetider å 

gjøre.  UNN gir undervisning til kommunene pr. telematikk hver uke.  Vadsø, Nordkapp og 

Alta er de eneste kommunene som til vanlig deltar her. 
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2.2.4 Arbeidsgruppas vurdering 

 

Selv om det etter hvert utvikles nye behandlingsmetoder som gjør at stadig flere 

kreftsykdommer kan overvinnes, er det fortsatt slik at stadig flere får en slik sykdom, og 

mange får en for tidlig død som følge av dette.    Å redusere forekomsten av kreft gjennom 

forebyggende arbeid er derfor et viktig satsingsområde.  Arbeidsgruppen mener at dette på 

lokalt nivå best kan ivaretas gjennom det folkehelsearbeidet kommunene er pålagt å drive, i 

tillegg til aktiv håndheving av arbeidsmiljøloven og annen miljølovgiving. 

Det synes å være en entydig utvikling mot større kommunalt ansvar for pasientbehandling og 

pasientoppfølging også på dette området.  Flere kommuner – bl.a. Vadsø kommune - har i 

dag tilbud om cellegiftbehandling, og stadig flere kommuner ønsker å opprette et slik tilbud. 

I Øst-Finnmark bør det være aktuelt å etablere et slikt tilbud også i Tana, som idag har 

kreftsykepleier.  Det er imidlertid flere typer cellegiftkurer, og et sentralt spørsmål er hvilke 

krav som skal stilles til kompetanse og utstyr ved de ulike kurene.  Kort sagt: Hvilke kurer skal 

gis hvor?  Det er arbeidsgruppas syn at Universitetssykehuset i Nordnorge (UNN)  bør foreta 

en klassifisering av cellegiftkurene, og gi anbefalinger om hvilke kurer som kan gis i 

kommunene og hvilke som bør gis på sykehus.  Dette kunne også være et tema for forskning, 

der UNN, Helse Finnmark og kommunene kunne samarbeide. 

 

En  bør også definere kompetansekrav til kommunalt helsepersonell som skal gi cellegift- 

behandling, som et viktig ledd i kvalitetssikringsarbeidet.  Kommunalt helsepersonell må så i 

neste omgang oppdateres kunnskapsmessig i forhold til dette.   En annet ledd i kvalitet-

sikringen vil være at cellegiftbehandling som gis i kommunene skjer i et samarbeid med 

lokalsykehuset, slik at noen av kurene for den enkelte pasient kan gis på sykehuset, eventuelt 

at sykehuspersonell ambulerer til kommunen.   Evaluering av pasientbehandling via 

telematikk praktiseres i Vadsø, i samarbeid med UNN.  Dette bør gjennomføres også andre 

steder. 

 

Interkommunalt samarbeid om pasientbehandling kan skje på ulike måter; gjennom gjensidig 

hospitering, interkommunale fagnettverk og ved at en kommunen som har et etablert 

behandlingstilbud utvider dette til også å omfatte pasienter i nabokommuner.  Det 

sistnevnte som alternativ til lengre reiser til sykehus.  Samarbeid som innebærer at 

pasientene reiser må vurderes i forhold til flyruter, frekvenser og avgangstider, avstander 

ved biltransport, og lignende.  Likeledes må sted for lokalisering av behandlingstilbud også 

vurderes ut fra kompetanse og robusthet i bemanningen .  Endelig må pasientvolum og 

pasientenes ønsker telle med i vurderingen. 

 

Når det gjelder lindrende behandling så tyder informasjonen fra kommunene på at denne 

delen av kreftomsorgen blir godt ivaretatt som en integrert del av den alminnelige pleie- og 

omsorgstjenesten i kommunene.  Men også for disse tjenestene gjelder at det er nødvendig 

med vedlikehold og gjerne økning av kompetansen i forhold til kreftsykdommer. 
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2.3 Legevakttelefontjenesten 

 

2.3.1 Aktuell problemstilling 

 

Den kommunale legevakttelefontjenesten er en del av den medisinske nødmeldetjenesten, og skal 

være bemannet med fagutdannet helsepersonell, i praksis sykepleiere.  Hensikten med tjenesten er  

både å bidra til den medisinske beredskapen og å ha en utsilingsfunksjon i forhold til legetjenesten. 

Sistnevnte innebærer at sykepleier som betjener LV-telefonen kan  foreta en kompetent vurdering av 

hvorvidt en henvendelse kan besvares av sykepleier selv eller må videreformidles til lege. 

I dag har alle kommuner en døgnkontinuerlig operativ legevakttelefon, mens det kan variere noe 

hvilken kompetanse det personalet har som til enhver tid betjener telefonen. 

 

Hensikten med et eventuelt interkommunalt samarbeid på dette området er å oppnå en mer stabil 

og robust tjeneste med god kompetanse, og samtidig unngå at sykepleiere i vakt på sykehjem eller 

som har andre oppgaver blir belastet med legevakt (LV)-telefontjeneste i tillegg.  Det gjelder i første 

rekke tjenesten på kveld, natt og i helger.   Men forutsetningen for å kunne oppretten turnustjenste 

– som vil kreve en del stillinger – er at en får til et spleiselag mellom kommunene.   

 

Arbeidsagruppa har kun lyktes i å komme i kontakt med helsetjensten i Båtsfjord og Vadsø om denne 

saken.  Dette gjør at grunnlaget for å kunne vurdere alternative måter å organisere denne tjenesten 

på er spinkelt.   I kommunene Vadsø og Båtsfjord  er det uttrykt interesse i fagmiljøet for et slikt 

samarbeid, med Vadsø helsesenter som base.  Dette forutsetter imidlertid en nærmere utredning av 

de organisatoriske og bemanningsmessige forhold rundt dette, noe som arbeidsgruppa ikke har 

kunnet gjøre i denne omgang.  Poenget med et samarbeid er imidlertid å  frigjøre personale på 

sykestue/sykehjem fra denne oppgaven på kveld, natt og helger, noe som betyr mer tid til 

pasientkontakt.   Dette gjelder begge de nevnte kommunene.   Sør-Varanger kommune vil trolig 

foretrekke å samarbeide med sykehusets AMK-sentral, siden legevakten er samlokalisert med 

sykehusets akuttmottak.   

 

2.3.2 Alternativ  løsning: 

 

Dersom en forutsetter at Sør-Varanger kommune fortsetter som før i et samarbeid med sykehuset, 

kan det for de andre kommunene antydes  følgende alternativ til dagens ordning: 

 

1. Vadsø, Båtsfjord og Vardø går sammen om en felles LV-telefontjeneste, med base ved Vadsø 

helsesenter.   

2. Tana og Nesseby utvider sitt legesamarbeid til også å omfatte felles LV-telefontjeneste, med 

base ved Tana helsesenter.   

3. Berlevåg beholder dagens organisering.   

 

Dette er kun en skisse som kan danne utgangspunkt for videre utredning.  Dersom et slikt arbeid skal 

gjøres, må det være til stede en klar interesse for dette i de kommunene det gjelder.  En slik uttrykt 

interesse foreligger ikke i dag. 
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2.4 Ambulerende /desentraliserte spesialisthelsetjenester 

 

2.4.1 Dagens situasjon 

 

I dag foregår ambulerende virksomhet bare fra Kirkenes sykehus til Vadsø helsesenter.  Dette 

gjelder ambulerende hudpoliklinikk en dag pr. uke, pluss sykepleierbetjent lysbehandling  

som foregår daglig ved helsesenteret.   Videre er det etablert og satt i drift en dialyseenhet 

ved helsesenteret, som betjenes av spesialsykepleiere fra Helse Finnmark.   

Kapasiteten er inntil 3 pasienter samtidig.  Begge tilbudene er regulert av en 

samarbeidsavtale mellom Helse Finnmark og Vadsø kommune. 

 

Pasientgrunnlaget for begge tilbudene er i hovedsak kommunene på nordsiden av 

Varangerfjorden. 

 

2.4.2 Behov og muligheter 

 

Det har ikke vært mulig for arbeidsgruppa å vurdere behovet for utvidelse av de 

desentraliserte spesialisthelsetjenestene i Øst-Finnmark, som  følge av manglende 

tilbakemeldinger fra kommunene.  Det har heller ikke vært innspill fra kommunene om dette. 

 

Mulighetene for en utvidelse av disse tjenestene synes i første rekke å ligge i det forhold at 2 

spesialister innen henholdsvis hjertesykdommer og lungesykdommer, hjemmehørende i 

Vadsø kommune, har signalisert interesse for å drøfte mulig ambulering fra Kirkenes sykehus 

til Vadsø.  Saken har vært drøftet i arbeidsgruppa uten at en har funnet grunnlag for noen 

bestemt konklusjon eller felles holdning til dette blant prosjektkommunene.  

 

 

3 Arbeidsgruppas konklusjoner 
 

På bakgrunn av foranstående gjennomgang og vurdering av tilbudet i kommunene innenfor de 

tjenesteområder som er nevnt i mandatet, vil arbeidsgruppa anbefale at kommunene vurderer 

følgende: 

 

3.1 Tiltak  mot diabetes: 

 

Et interkommunalt samarbeid om forebygging av diabetessykdommer  og oppfølging av 

diabetespasienter kan knyttes an til opprettelse av stillinger for diabetessykepleiere som 

betjener befolkningen i flere kommuner, for eksempel  organisert slik: 

- Opprettelse av en 100% stilling for diabetessykepleier, lokalisert til  Tana Bru, og med 

kommunene Tana, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord som dekningsområde.   

- Tilbudet til pasienter i Berlevåg, Båtsfjord og Nesseby ivaretas ved ambulering til disse 

kommunene. 

- Opprettelse av en 100% stilling for diabetessykepleier lokalisert til Vadsø, og med 

kommunene Vadsø og Vardø som dekningsområde 
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- Formålet med  stillingene er å drive forebyggende arbeid og følge opp diabetespasienter 

gjennom veiledning og medisinsk behandling  

- Stillingene finansieres av de samarbeidende kommunene i fellesskap. 

Helse Finnmark og UNN forutsettes å bistå kommunene med veiledning, opplæringstilbud og 

tilbud om fagnettverk, bl.a. ved bruk av telemedisin.    

 

 

 

3.2 Tiltak mot kreftsykdommer 

 

Cellegiftbehandling: 

 

- Interkommunalt samarbeid på dette området bør i første rekke rettes mot tilbud om 

cellegift-behandling, som er ressurskrevende, og som neppe kan bygges ut i særlig 

utstrekning utenfor sykehus uten at kommunene samarbeider om dette.  Samtidig er det 

viktig å prøve å få dette til, fordi det kan korte ned reisetida for pasientene vesentlig. 

         

- Arbeidsgruppa tilrår at det foretas en en klassifisering av hvilke typer cellegiftkurer som kan 

tas i kommunene, og  hvilke som bør tas ved sykehus.  Denne klassifisering bør foretas av 

UNN.  Det bør i denne sammenheng også stilles  kompetanse-krav til personalet i de 

kommuner som skal gi slik behandling. 

 

- En vurdering av faglige ressurser pr. i dag i kommunene tilsier at det bare er kommunene 

Tana og Vadsø som bør gi dette tilbudet.   Arbeidsgruppa anbefaler at de faglige ressursene i 

disse kommunene styrkes med sikte på et interkommunalt samarbeid med behandlingstilbud 

i Tana for kommunene Tana, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord,  noe som forutseter at Tana 

kommune oppretter en 100% stilling for kreftsykepleier.  På samme måte anbefales at 

tilbudet i Vadsø  styrkes for å kunne gi tilbud også til pasienter i Vardø.   

 

- Det forutsettes at Helse Finnmark i samarbeid med UNN tilbyr faglig veiledning gjennom 

tilbud om hospitering og fagnettverk.  Telemedisin tas i bruk til dette formålet. 

 

- Tilbudene bør finansieres gjennom et spleiselag mellom de samarbeidende kommunene.   

 

Lindrende behandling: 

 

- Lindrende omsorg og behandling bør være et tilbud i alle kommuner, men kommunene kan 

samarbeide om utveksling av kompetanse gjennom veiledning og etablering av fagnettverk, 

eventuelt ambulering. 

- Kommunene anbefales å være aktive med å delta på de nettverkskonferanser som 

arrangeres i regi av UNN. 
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4 Avsluttende kommentar 
 

Brukerperspektivet står sentralt i omtalen av samhandlingsreformen.  I utformingen av nye tilbud skal 

brukervennligheten ved en tjeneste ideelt sett vurderes på lik linje med de økonomiske og 

helsefaglige sider.  I vurderingen av forslag til konkrete løsninger  har arbeidsgruppa lagt vekt på 

faktorer som reiseavstander, reisetid og klima, samt behovet for nærhet til hjemstedet.  Dette har en 

prøvd å balansere opp mot kravet om realisme i vurderingen av lokalisering av ulike tilbud, både når 

det gjelder samfunnsmessige kostnader og ivaretakelse av faglig kvalitet. 

En realisering av de anbefalinger som fremkommer i denne rapporten forutsetter en videre 

utredning av organisatoriske løsninger, kostnader og finansiering som arbeidsgruppa ikke har kunnet 

gå inn på i et tidsavgrenset prosjekt som dette.  Dette må derfor skje i en forlengelse av dette 

prosjektet, eller som et eget prosjekt. 

 

 

5 Kilder 
 

I arbeidet med denne rapporten har arbeidsgruppa basert seg på informasjon fra nettsidene til  noen 

sentrale myndighetsorgan, i første rekke Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  Ved siden av 

dette har en innhentet informasjon fra helsepersonell i kommunene innenfor de aktuelle 

fagområdene.  Arbeidsgruppa har ikke gjennomført egne undersøkelser utover dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadsø 30.mai 2012 

 

For arbeidsgruppa 

 

Bjørnar Bang 

sekretær 
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Sammendrag 
 
Prosjektet har vært en positiv erfaring og nyttig arena for deltakerne å møtes kommunene seg i 
mellom, og sammen med helseforetaket. Arbeidet har vært preget av en del usikkerhet i forhold til 
hva slags konkrete nye faglige og kapasitetsmessige utfordringer kommunene kommer til å få, ”hvem 
som får ansvaret for hva”, samt hva slags økonomiske konsekvenser samhandlingsreformen kommer 
til å gi. I starten av prosjektet var det mye fokus på samarbeidsavtalene mellom kommunene og 
Helse Finnmark. Det har vært utfordrende å se hvor grensen går mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. En videreføring av prosjektet kan bidra til å klargjøre denne 
rollefordelingen bedre, når samhandlingsreformen har fått virket en tid.    
 
Prosjektet har gjennom opprettelse av arbeidsgrupper fremskaffet en del informasjon og data om 
status på de enkelte kommunenes ressurser innen helsesektoren (fag, personell, kapasitet etc.). 
Dette er et godt og verdifull grunnlag for videre samarbeid mellom kommunene, samt mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Rapportene fra arbeidsgruppene ble av forskjellige årsaker 
ferdigstilt seint i prosjektet.  Dette er nok hovedårsakene til at prosjektet ikke har kunnet pekt på så 
mange konkrete områder for samhandling mellom kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunene. 
 
Prosjektet har ikke benyttet alle midlene som var disponible. Det foreslås derfor at restmidler brukes 
til opprettelse av fagnettverk mellom de 7 kommunene og helseforetaket, samt å vurdere nærmere 
de innspillene som rapportene fra arbeidsgruppene skisserer når mer erfaringer fra 
samhandlingsreformen foreligger. Det foreslås også at det søkes prosjektmidler for videreføring av 
prosjekt Samhandling Øst-Finnmark. 
 

Erfaringer fra prosjektet: 

 vanskelig å se hvor grensen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 

 uklart hva ”sømløsheten” er? Kanskje videreføring av prosjektet kan klargjøre denne 

rollefordelingen her.  

 behov for tydelig rolleavklaring. 

 kompetanseoverføring fra spes.h.tj. til kommunehelsetjenesten, eks innen diabetes (refr 

Nordkyn-prosjektet). Behov for å beskrive konkret hva som er minstestandard innen eks 

diabetes som en kommune skal stille med? Dette er blitt beskrevet i Nordkyn-prosjektet. 

 behov for en dialog innen flere områder for å klargjøre hva som kreves av minstestandarden. 

 rapportene fra arbeidsgr. kom sent av forskjellige praktiske grunner, viktig datagrunnlag for å 

kunne konkludere og komme med innspill. Flere områder som rapportene peker på som det 

kan gjøres mer konkret samhandling innenfor. 

Prosjektets styringsgruppe har bestått av: 

Anita Brekken, kommunestyrerepresentant, Sør-Varanger kommune, leder  

Kjell Nilssen, ass. rådmann, Tana kommune, nestleder  

Bjørn Ove Persgård, rådmann, Berlevåg kommune 

Øyvind Hauken, rådmann, Båtsfjord kommune + ordfører (navn?)i første del av prosjektet 

Bård Martinsen, enhetsleder, Vardø kommune 
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Jens Betsi, rådmann, Vadsø kommune 

Stian Lindgård, rådmann, Nesseby kommune 

Rita Jørgensen, kst. klinikksjef, Helse Finnmark 

I tillegg har leder for prosjektgruppa tiltrådt med tale og forslagsrett.   

 

Prosjektgruppen har bestått av: 

Brynly Ballari, lokal prosjektleder, Tana kommune, leder for prosjektgruppa 

Arild Hammeren, enhetsleder helse, Berlevåg kommune 

Beate Lupton, kommuneoverlege, Båtsfjord kommune + fra april 2012  Anne Marthe Libakken, 

 helse- og omsorgssjef 

Inghild Ridola, avdelingsleder, Vardø kommune 

Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege, Vadsø kommune 

Heidi Jernsletten, helsesøster, Nesseby kommune 

Anita Kurthi, virksomhetsleder, Sør-Varanger kommune. (Repr. ut 2011, ikke repr. våren 2012 pga 

permisjon.) 

Torill Vara, avd.sykepleier, Medisinsk avd,,  Klinikk Kirkenes, Helse Finnmark 

 

Prosjektleder har vært Bjørnar Bang, Vadsø kommune. 

 

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Prosjektet Samhandling i Øst-Finnmark kom i stand som følge av et felles ønske fra kommunene i 

Øst-Finnmark om å utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid om helse- og 

omsorgstjenester.  Dette som en strategi for å styrke den enkelte kommunes evne til å møte 

utfordringene i samhandlingsreformen, som trådte kraft 1.januar i år. 

Etter initiativ fra Vadsø kommune ble det i desember 2010 holdet et fellesmøte mellom kommunene 

der denne problemstillingen var tema.  De deltakende kommunene var Sør-Varanger, Tana, Nesseby, 

Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg.  Det ble der enighet om å samarbeide om å utrede de 

tjenesteområdene der et interkommunalt samarbeid kan være fruktbart, både sett fra befolkningens 

og  tjenesteapparatets side.  Det var videre et felles ønske at utredningsarbeidet også burde skje i 

samarbeid med Helse Finnmark, og at foretaket derfor skulle inviteres til å delta i prosjektet.    

Med dette som utgangspunkt ble det på møtet nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å 

utarbeide forslag til prosjektbeskrivelse.   Arbeidsgruppen kom til å bestå av enhetsleder Anita 

Kurthi, Sør-Varanger kommune, ass.rådmann Kjell Nilssen, Tana kommune, kommuneoverlege Beate 

Lupton, Båtsfjord kommune og rådgiver Bjørnar Bang, Vadsø kommune.  Arbeidsgruppen la fram sitt 

forslag (vedlegg 1)medio januar 2011.  Prosjektbeskrivelsen, med forslag til mål, organisering og 

finansiering, ble i løpet av vinteren 2011 politisk behandlet og vedtatt i samtlige av de 7 kommunene, 

og en signert samarbeidsavtale mellom dem forelå i april 2011 (vedlegg 2).  I henhold til vedtatt 

framdriftsplan ble prosjektet avsluttet i juni 2012.   

1.2 Prosjektet - formål og innhold 
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Som det går fram av prosjektbeskrivelsen er prosjektets formål å  

 

”… avklare mulighetene for samarbeid mellom kommunene i Øst-Finnmark og mellom 

kommunene og Helse Finnmark, slik at den enkelte kommune skal kunne stå best mulig rustet til 

å møte utfordringene i samhandlingsreformen.”   

 

Disse utfordringene er av KS oppsummert slik: 

- Minske behovet for helse- og omsorgstjenester gjennom økt vekt på folkehelsearbeid     

- Minske behovet for liggedøgn på sykehus gjennom økt kapasitet og kvalitet på kommunale 

helse- og omsorgstjenester 

- Tydeligere brukerperspektiv og mer vekt på effektiv ressursbruk gjennom bedre flyt mellom 

de ulike nivå i behandlingskjeden     

En hovedtanke i prosjektet var ved oppstarten å utnytte kommunenes samlede ressurser innen 

helse- og omsorgstjenestene til å skape et såkalt virtuelt distriktsmedisinsk senter, der særskilt 

fagkompetanse eller tilbudskapasitet som finnes i hver enkelt kommune inngår i en helhet som kan 

komme befolkningen i hele regionen til gode.  

På denne bakgrunn er det i prosjektbeskrivelsen formulert en rekke problemstillinger som 

prosjektarbeidet skal besvare.  I korthet dreier dette seg om å utrede hvilke deler av de kommunale 

helse- og omsorgstjenestene det er nødvendig å styrke, og hvordan interkommunalt samarbeid 

eventuelt kan bidra til dette.  Videre skal prosjektet utrede hvordan en kan sørge for at eksisterende 

fagkompetanse i kommunene – og i helseforetaket - kan komme hele regionen til gode, ikke bare 

den enkelte kommune der kompetansen i øyeblikket finnes.  En tredje vesentlig problemstilling er 

hvordan kommunene kan samarbeide om rekruttering og stabilisering av personell, noe som er selve 

nøkkelen til å sikre nødvendig kvalitet på tjenestene.   Endelig skal en vurdere i hvilken grad det er 

behov for en videre utbygging av desentraliserte spesialisthelsetjenester i regionen.       

1.3 Organisering 

Prosjektarbeidet har hatt en enkel organisering; en styringsgruppe med overordnet ansvar for 

gjennomføring av prosjektet i tråd med prosjektbeskrivelsen, en prosjektgruppe med ansvar for 

gjennomføring av de utredningsoppgaver som ligger i prosjektet, og en prosjektleder med ansvar for 

fremdriften i prosjektet, herunder organisering av arbeidsoppgaver, sekretærfunksjoner, intern og 

ekstern informasjon, og annen bistand til prosjektgruppas og styringsgruppas arbeid. 

 

1.4 Gjennomføring  

Styringsgruppa har hatt gjennomføringen av prosjektet som sitt mandat og ansvar.  På det 

konstituerende møtet 23.mai 2011 ble Anita Brekken valgt til leder og Kjell Nilssen til nestleder.  Her 

ble det også vedtatt mandat for prosjektgruppas arbeid (vedlegg 3).  Styringsgruppa har hatt til 

sammen 12 møter, herav 3 fellesmøter med styringsgruppa.  Møtene har hatt karakter av 

arbeidsmøter der en har gjennomgått innsamlet informasjonsmateriale fra kommunene og drøftet 

dette.  Videre har rapportene fra nedsatte arbeidsgrupper vært drøftet her. 
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Styringsgruppa har fått løpende referat fra prosjektgruppas arbeid og har ivaretatt sitt styringsansvar 

gjennom å gi tilbakemeldinger på dette.    

I løpet av høsten 2011 oppsto et behov for generell avklaring av roller og samarbeidsformer i 

prosjektorganisasjonen, og disse forholdene ble derfor drøftet på et fellesmøte mellom 

styringsgruppa og prosjektgruppa i slutten av oktober.  Samtidig ønsket styringsgruppa å bli orientert 

om hvordan Helse Finnmark ser på noen av de sentrale problemstillingene i prosjektet og 

reformarbeidet for øvrig.  Fellesmøtet, der også helseforetaket deltok, var informativt og langt på vei 

avklarende.   

Prosjektgruppa har hatt 7 møter, herav 3 fellesmøter med prosjektgruppa.  På første møte 14.juni 

2011 ble mandatet for arbeidet gjennomgått, og på andre møte i september ble Brynly Ballari valgt til 

gruppas leder. 

Prosjektgruppa gjennomførte høsten 2011 en kartlegging av status for helse- og omsorgstjenestene i 

prosjektkommunene.  Dette for å få oversikt over sterke og svake sider ved de ulike tjeneste-

områdene i kommunene, for så i neste omgang å kunne blinke ut satsingsområder for mulige 

samarbeidstiltak over kommunegrensene.  Som redskap i kartleggingsarbeidet ble det utarbeidet et 

enkelt skjema for registrering av utvalgte nøkkeltall for virksomhetene.  Resultatet av 

kartleggingsarbeidet framgår av oversikten i vedlegg 4.  De registrerte data er ikke kvalitetssikret for 

å ha gyldighet i en vitenskapelig sammenheng, men gir likevel en pekepinn om situasjonen i de ulike 

kommunene.    

Kartleggingsarbeidet og den etterfølgende gjennomgang av dette har utgjort det vesentlige av 

prosjektgruppas arbeid høsten 2011.  Etter å ha fått en rimelig god oversikt over helse- og 

omsorgstjenestene i regionen begynte prosjektgruppa senhøsten 2011 drøftingene av konkrete 

tjenesteområder der samarbeidstiltak kan være aktuelt.   

1.4 Opprettelse av arbeidsgrupper 
 

Det ble etter hvert klart at det var behov for å gå dypere inn i en del problemstillinger enn det som 

var mulig ved bare å benytte møtene i prosjektgruppa.  Prosjektgruppa besluttet derfor å opprette 

egne arbeidsgrupper innenfor utvalgte delområder, i den hensikt å få fram kvalifiserte forslag til 

samarbeidstiltak.   I løpet av januar 2012 ble følgende arbeidsgrupper opprettet: 

- Arbeidsgruppe for samarbeid om intermediære sengeplasser.  Medlemmer:          

Ass. Kommuneoverlege Tor Øystein Seierstad, Sør-Varanger kommune, |sykepleier og 

teamleder Unni Stenberg, Berlevåg kommune, sykepleier og soneleder Tone Orvik Kollstrøm, 

Tana kommune. 

Arbeidsgruppa leverte sin rapport 1.mai 2012. 

- Arbeidsgruppe for psykisk helsevern og rusvern.  Medlemmer: Sykepleier og fagleder Marie 

Varsi Pedersen, Vadsø kommune, vernepleier og teamleder Olaf Trosten, Tana kommune, 

psykiatrisk sykepleier og teamleder, Berlevåg kommune. 

Arbeidsgruppas rapport forelå 20.mai 2012.05.22 

Side 89



6 
 

- Arbeidsgruppe for somatiske polikliniske tjenester og legevakttelefonsamarbeid.  

Medlemmer: Kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi, Vadsø kommune, kreftsykepleier Inger 

Varsi, Tana kommune, sykepleier Eva Hurthi Johansen, Vadsø kommune. 

Rapporten fra arbeidsgruppa forelå 25.mai 2012. 

Prosjektleder har i prosjektperioden fungert som bindeledd mellom prosjektgruppa og 

styringsgruppa, og har sammen med lederne for de to gruppene utarbeidet dagsorden for møtene og 

forberedt fremleggelse av saker i forhold til dette. Prosjektleder har videre hatt ansvaret for 

utarbeidelse av mandat for arbeidsgruppene, og har vært sekretær for en av gruppene.   

I februar 2012 ble det i et samarbeid mellom samhandlingsprosjektet og prosjektet FUNNKe i Tromsø 

gjennomført et seminar om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgstjenesten.   

Hovedmålet med denne satsingen er å skape bedre flyt i informasjonsformidlingen mellom de ulike 

tjenester og nivå i helse- og omsorgstjenesten, til beste for  pasienter og brukere.  På seminaret 

deltok i tillegg til styringsgruppas og prosjektgruppas medlemmer også IT-ansvarlige fra 

prosjektkommunene.  Seminaret ga et godt innblikk i ideen bak det landsdelsdekkende FUNNKe-

prosjektet, og hvordan innføring av elektronisk meldingsutveksling på bred basis er gjennomført i 

Alta kommune.   

Styringsgruppa valgte imidlertid å ikke gjøre dette til et tema for nærmere utredning i 

samhandlingsprosjektet, i det man så det som mer naturlig at hver enkelt kommune løser disse 

utfordringene på egen hånd, i samarbeid med de utpekte pilotkommunene Sør-Varanger og Tana. 

1.6 Andre oppgaver i samhandlingsprosjektet 

Når det gjelder informasjon til og medvirkning fra bruker- og ansattes organisasjoner,har det vært en 

forutsetning at hver enkelt kommune selv skulle sørge for å trekke disse gruppene med i prosjektet, 

gjennom informasjonsmøter og innhenting av innspill til diskusjonen i prosjektgruppa.  Dette har 

vært gjort i varierende grad, de lokale fagmiljøene i alle fall vært mobilisert gjennom deltakelse i de 

forannevnte arbeidsgruppene. 

Det har til tider vært vanskelig, både i den interne diskusjonen og i dialogen med kommunene, å 

skille mellom oppgavene i samarbeidsprosjekt og den enkelte kommunes ansvar for gjennomføring 

av samhandlingsreformen som sådan.  Selv om det selvsagt er en sammenheng, har arbeidet med de 

lovpålagte avtalene mellom kommunene og helseforetaket – strekt preget av tidspress – hatt en 

tendens til å dra oppmerksomheten bort fra prosjektets definerte oppgaver. Så vel prosjektgruppa 

som styringsgruppa kom til å bli involvert i diskusjonen om de forestående avtaleinngåelsene høsten 

2011. 

 

 

1.7 Økonomien i prosjektet 

I mars 2011 ble det søkt om prosjekttilskudd fra henholdsvis Helsedirektoratet og Fylkesmannen, 

basert på en finansieringsplan der de deltakende kommunene og staten dekket hver sin halvpart av 

de budsjetterte utgifter på til sammen 1.930.000,- over en prosjektperiode på 18 mnd. Søknadene 
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ble innvilget med henholdsvis 675.000,- fra Helsedirektoratet og 470.000,- fra Fylkesmannen, og 

prosjektet var dermed fullfinansiert i henhold til det oppsatte budsjett. 

Budsjettet har en utgiftsramme på kr.1.930.000,-  over 18 mnd., som forutsettes dekket av 

samarbeidskommunene og staten med 50% hver.  Det framgår videre av budsjettet at det i første 

rekke er utgiftene til prosjektleder som forutsettes dekket av de statlige tilskuddene, mens 

kommunene dekker kostnadene ved de øvrige aktiviteter i prosjektet.  Sistnevnte kostnader er ikke 

umiddelbart synlige, før det ikke foreligger regnskapsrapporter fra kommunene.  Det er derfor 

usikkert i hvilken grad de reelle kostnadene ved deltakelse på møter, datainnsamling mv. samsvarer 

med budsjett før en regnskapsrapport fra hver enkelt kommune foreligger.   

En samlet regnskapsrapport forutsettes ettersendt og vedlagt prosjektrapporten. 

 

2 Fokusområder i prosjektet 
 

2.1 Interkommunalt samarbeid 

 

Mulighetene for samarbeid mellom kommunene i den hensikt å styrke helse- og omsorgstilbudet til 

befolkningen i Øst-Finnmark er prosjektets hovedfokus.  Arbeidsoppgaven i denne sammenheng er å 

finne de områdene der samarbeid kan oppfylle dette formålet.    Hvordan et praktisk samarbeid så i 

detalj skal utformes, er ikke tema i dette prosjektet.  Derfor brukes begrepet interkommunalt 

samarbeid i denne rapporten ikke som en betegnelse på et bestemt formalisert samarbeid i juridisk 

forstand, men som en fellesbetegnelse på en hver form for samarbeid mellom kommuner relatert til 

ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester.   

 

2.2 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten 

 

Helse Finnmark har helt fra starten vært invitert til å være med i prosjektarbeidet, ikke bare som 

observatør, men som deltaker.  Dette fordi et samarbeid om helse- og omsorgstjenesten som skal 

tjene befolkningen godt, også bør kjennetegnes av god flyt mellom de ulike nivå i denne tjenesten, 

både med hensyn til utveksling av kunnskap og direkte pasientrettede tilbud.  Dette betyr også at 

drøfting og planlegging av mulige samarbeidsområder mellom kommunene også bør vurderes fra 

spesialisthelsetjenestens perspektiv. 

 

2.3 Brukerperspektivet 

 

 Dette begrepet står sentralt i samhandlingsreformen, og dette gjenspeiles også i det som er nevnt 

som hovedhensikten med dette prosjektet,  å finne ut hvordan samarbeid mellom kommunene kan 

bidra til å styrke tilbudet til befolkningen i regionen.  Det er dette som har vært utgangspunktet for 

de vurderinger og anbefalinger som framgår av denne rapporten.  Så får det bli oppgaven i en 

eventuell neste fase å finne de best mulige løsningene innenfor de ressursmessige rammer som til 

enhver tid finnes. 
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I gjennomføringen av samhandlingsreformen innebærer brukerperspektivet også at pasient-

organisasjoner og andre frivillige organisasjoner tas med på råd i planleggingen og gjennomføringen 

av ulike tiltak.  I dette prosjektet er det forutsatt at slik medvirkning blir ivaretatt av den enkelte 

kommune, både når det gjelder behandlingsprosessen i kommunene, og i den senere oppfølgingen 

av prosjektrapporten. 

 

3 Befolkningsutvikling og folkehelse i Øst-Finnmark 

3.1 Befolkningsutvikling i Øst-Finnmark 

Befolkningsutviklingen i Øst-Finnmark har i lang tid vært preget av synkende  folketall,  særlig  i 

fiskeværene langs kysten.  Tabell 1 viser endringen i kommunene gjennom de siste ti årene: 

Tabell 1.  Prosentvis endring i folketallet i kommunene i perioden 2002 – 2012.  Kilde:  SSB. 

Kommune Folketall 1.1.2002 Folketall 1.1.2012 Endring i % 

 Vardø   2586   2111  - 18,3 

Berlevåg  1210   1015  - 16,1 

Båtsfjord  2407   2089  - 13,2 

Nesseby    966     901  -   6,7 

Tana   3039   2896  -   4,7 

Vadsø   6130   6125  -   0,1 

Sør-Varanger  9608   9860  + 2,6 

 

Utviklingen framover tyder ifølge Statistisk Sentralbyrå på at Finnmark som helhet vil få en viss 

økning i folketallet fram mot år 2025. Det som er noe utforutsigbart i denne sammenheng, er 

utviklingen i næringsvirksomheten, der olje- og bergverksindustrien ser ut til å være inne i en 

vekstperiode i Øst-Finnmark, mens den landbaserte fiskeindustrien fortsatt er i tilbakegang.   

Uansett foreventes andelen ledere i befolkningen å øke, også i Øst-Finnmark.  Mens forventet 

levealder i 2010 var 78,85 år for menn og 83,15 år for kvinner,  ventes gjennomsnittlig leveralder i 

2030 å være 82,10 år for menn og 85,68 år for kvinner. 

Til tross for noe usikkerhet omkring samfunnsutviklingen i Øst-Finnmark de kommende årene, vil det 

neppe skje radikale endringer i befolkningsutviklingen som vil endre vesentlig på behovene i vår 

region for de velferdstjenester dette prosjektet handler om.   

3.2 Folkehelsa i Øst-Finnmark 

Utviklingen i folkehelsa viser at mens hjerte-kar- og lungesykdommer tidligere var de kanskje 
viktigste livsstilsykdommen blant befolkningen i Finnmark, er det nå andre sykdomsgrupper som er 
mer framtredende.  Folkehelseinstituttets ” folkehelsebarometer” (www.folkehelsa.no)  for 
kommunene i Øst-Finnmark antyder denne utviklingen: 

- I kommunene Berlevåg, Tana, Nesseby og Vadsø er utbredelsen av hjerte- og karsykdommer 
ikke entydig forskjellig fra resten av landet, mens Båtsfjord, Vardø og Sør-Varanger ser ut til å 
ha en noe  større forekomst av disse sykdommene enne landsgjennomsnittet.   
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- KOLS og astma ser ut til å forekomme oftere i Vardø, Tana og Sør-Varanger enn ellers i 

landet.  I de andre kommunene i er det ikke registrert noen forskjell fra landsgjennomsmittet 

- I alle kommunene unntatt Vadsø ser det ut til at type 2-diabetes er mer utbredt enn i landet 

for øvrig 

- Bortsett fra Vardø, er det færre personer som bruker legemidler mot psykiske lidelser i vår 

region enn i landet for øvrig.  Dette er imidlertid ikke noen  tilstrekkelig indikator for  

utbredelsen av denne sykdomsgruppen.  

- Forekomsten av demenssykdommer må i vår region som ellers i landet forventes å øke i takt 

med økende levealder. 

- For en annen av nåtidens store folkesykdommer, kreft, foreligger det ikke tilgjengelige 

kommunespesifikke data, men Folkehelseinstituttets ”Fylkesbarometer” for Finnmark viser 

at kreftdødeligheten for både menn og kvinner ligger omtrent på landsgjennomsnittet.  

Dette sier imidlertid ikke noe entydig om forekomsten av kreft, og landsgjennomsnittet er i 

og for seg heller ingen målestokk for hva som er akseptabel dødelighet. 

 

4 Samarbeidsområder innen helse- og omsorgstjenesten i Øst-Finnmark 
 

4.1 Kommunene – kartlegging av sterke og svake sider ved tjenestene 

 

Resultatet av prosjektgruppas kartlegging av status for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene 

høsten 2011 avdekker en del områder hvor kommunene kan ha nytte av samarbeid med hverandre.  

Dette gjelder i første rekke å dele kompetanse og kapasitet på et eller flere områder med andre 

kommuner, slik at hele regionen kan dra nytte av fagkompetanse som ikke finnes i alle kommuner 

eller er ulikt fordelt. Det er behov for å ha et etablert strukturert system i form av avtaler som 

beskriver både innhold og økonomi. Aktuelle fagområder her ser ut til å være 

- Psykisk helsevern 

- Demensomsorg 

- Rusomsorg 

- Barn og unge med særskilte problem 

- Ressurskrevende brukere 

- Kreftomsorg 

- Diabetes 

- Jordmortjeneste 

 

Et annet hovedområde som er naturlig å drøfte, er samarbeid om infrastruktur, først og fremst 

elektronisk meldingsutveksling.  Både Tana og Sør-Varanger kommuner er definert som 

prosjektkommuner under det regionale FUNNKe-prosjektet, som er et prosjekt for 

implementering av elektronisk meldingsutveksling som omfatter både omsorgstjenesten og 

helsetjenesten, og begge forvaltningsnivå. 

 

To av kommunene – Vadsø og Nesseby nevner samarbeid om institusjonsplasser (korttidsplasser) 

uten at dette er nærmere definert i denne kartleggingsrunden.   
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4.2 Ambulerende og andre desentraliserte spesialisthelsetjenester 

I Øst-Finnmark har vi i dag en relativt desentralisert psykiatrisk tjeneste for voksne, ved at tjenestens 

døgntilbud er lokalisert i Tana Bru,  mens det polikliniske tilbudet til voksne er lokalisert to steder; 

Kirkenes sykehus og Tana Bru.  Barne- og ungdomspsykiatrien har – i tillegg til en poliklinikk i 

Kirkenes – et ambulerende team med base i Tana. 

 

Innen somatiske tjenester har Helse Finnmark en ambulerende hud-og audiografpoliklinikk. Fast 

lysbehandling- og dialysetilbud finnes ved Vadsø helsesenter.  

Desentralisert Lærings-og Mestringssenter(LMS)-tilbud innen diabetes og KOLS er etablert. 

Det er sannsynlig at denne desentraliserte spesialistkompetansen har et større potensiale for 

samhandling enn tilfellet er i dag. 

 

 

5 Presentasjon av rapportene fra arbeidsgruppene 

 
Prosjektgruppa vedtok på møte i januar 2012 å prioritere følgende tjenesteområder som arena 

for mulige samarbeidstiltak mellom kommunene: 

 Intermediære døgntilbud 

 Psykisk helsevern og rusvern 

 Legevakt-/legevakttelefonsamarbeid 

 Diabetesomsorg 

 Kreftomsorg 

 

Det ble opprettet egne arbeidsgrupper for å utrede de to førstnevnte punktene.  En  tredje gruppe 

fikk i oppdrag å se på de tre sistnevnte områdene, i tillegg til å vurdere en videre desentralisering av 

spesialisthelsetjenester i regionen.  Arbeidsgruppene ble satt sammen av fagpersonell fra 

prosjektkommunene, og gjennomførte sitt utredningsarbeid i perioden februar – mai 2012.  

Mandatet for rapporten fra de enkelte gruppene framgår av vedlegg x.  Resultatet av arbeidet 

presenteres kort i det følgende: 

 

5.1. Intermediære senger– mulighet for interkommunalt samarbeid? 

 

Arbeidsgruppen har bestått av ass. kommuneoverlege Tor Øystein Seierstad, Sør-Varanger 

kommune, teamleder/sykepleier Unni Stenberg, Berlevåg kommune og soneleder/sykepleier Tone 

Orvik Kollstrøm, Tana kommune. 

 

 

5.1.1 Presentasjon av alternative løsninger 

 

Utgangspunktet for gruppens arbeid har vært et antatt behov i kommunene for å ruste opp sin 

beredskap, kapasitet og kompetanse når det gjelder å kunne ta i mot utskrivingsklare 

sykehuspasienter på et tidligere tidspunkt enn før,  i tråd med en av intensjonene i 

samhandlingsreformen.  Intermediære sengeplasser, forstått som et døgnbasert behandlingstilbud på 

nivå mellom sykehus og sykehjem, står sentralt i denne sammenheng.  Arbeidsgruppa påpeker at et 
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tilbud på dette nivå allerede finnes i kommunene i form av sykestueplassene, men disse mangler en 

tilfredsstillende rehabiliteringsfunksjon. 

 

Arbeidsgruppen har foretatt en gjennomgang av aktuelle litteratur og gjort en kartlegging av status i 

kommunen når det gjelder relevante ressurser og kompetanse.  Gruppen har også gått gjennom 

litteratur fra sammenlignbare prosjekt andre steder, og foretatt en avklaring når det gjelder begrepet 

intermediære plasser sett i forhold til sykestueplasser og andre typer institusjonstilbud. 

Man har også sett på geografi og kommunikasjoner mellom befolkningssentrene i regionen. 

 

Et hovedpoeng for arbeidsgruppa har vært å definere intermediære plasser i forhold til dagens 

sykestueplasser, som allerede langt på vei møter de kravene til kommunale sengeplasser reformen 

innebærer.  Imidlertid er særlig rehabiliteringsfunksjonen for lite utviklet og utbygd i kommunene, og 

det er nettopp denne funksjonen arbeidsgruppa ser som vesentlig å få inn som tilleggsfunksjon til 

dagens sykestueplasser.   Arbeidsgruppa lister opp en lang rekke pasientgrupper man mener vil være 

aktuelle for en slik intermediæravdeling, og det vises her til rapporten. 

 

Et intermediærtilbud som det som her beskrives vil ifølge arbeidsgruppa kreve en tverrfaglig 

kompetanse på relativt høyt nivå, bl.a. fast tilknyttede ergoterapeuter og fysioterapeuter med 

kompetanse innen rehabilitering.  Disse stillingene bør være i et tilstrekkelig antall til å kunne gi 

tilfredsstillende back-up ved vakanser og annet fravær.  

Arbeidsgruppa skisserer 3 alternativ for et interkommunalt samarbeid om slike plasser: 

 

Alternativ 1: Lokalisering av en interkommunal intermediær avdeling i Sør-Varanger 

En slik avdeling vil ifølge arbeidsgruppa kunne ”betjene alle kommuner og framstå som det faglig 

mest robuste alternativet med tanke på å sikre kvalitet og kontinuitet i pasienttilbudet” 

Denne løsningen mener man også vil gi størst uttelling mht. stordriftsfordeler, og vil kunne få 

synergieffekter på grunn av nærheten til, eventuelt samlokalisering med Kirkenes sykehus. 

Det vil være få rekrutteringsproblemer til fagstillinger, det eksisterer fra før en velfungerende 

rehabiliteringsavdeling i kommunen, og Kirkenes er ifølge arbeidsgruppa et kommunikasjons- nav i 

Øst-Finnmark. Av ulemper nevnes stor avstand til tilbudet fra de mest fjerntliggende tettstedene på 

kysten, og at løsningen kan innebære en uønsket sentralisering av fagressurser i regionen. 

 

Alternativ 2: Lokalisering av to mindre intermediære avdelinger i hhv. Tana/Nesseby og                

Sør-Varanger 

Ved etablering av en intermediæravdeling utenfor Sør-Varanger mener arbeidsgruppa at 

Tana/Nesseby vil være det naturlige område for en slik lokalisering.  Dette vesentlig på grunn av en 

sentral geografisk beliggenhet i regionen og språkkompetanse innenfor samisk og finsk.  En slik 

løsning framstår som mindre faglig robust enn alternativet med en stor enhet plassert i Sør-Varanger, 

men likevel tilstrekkelig robust til å sikre faglig kvalitet og kontinuitet. 

Ulempene er ifølge arbeidsgruppa stor avstand til sykehus og de spesialiserte støttefunksjonene der, 

og mindre faglig robusthet enn i førstnevnte alternativ. 

 

Alternativ 3: Lokalisering av tre mindre intermediæravdelinger hhv. i Tana/Nesseby, Vadsø og    

Sør-Varanger. 
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Arbeidsgruppa forutsetter at avdelingen i Sør-Varanger dekker egen kommune, med sin nåværende 

rehabiliteringsavdeling med 5 plasser.  Avdelingen i Vadsø dekker kommunene Vadsø og Vardø, 

mens avdelingen i Tana/Nesseby dekker de øvrige kommunene.  Det forutsettes videre  at i forhold 

til et normert behov  på 1 intermediær-plass pr. 1000 innbyggere, vil behovet for slike plasser – 

utover de eksisterende sykestueplassene -være 1-2 plasser i Tana/Nesseby og inntil 1 plass i Vadsø.  

Dermed vil en avdeling i Tana/Nesseby kunne få 4-5 plasser og Vadsø en enhet med 7 plasser.  

”Fokuset på rehabilitering med etablering av et allsidig og robust rehabiliteringstilbud (… ) anser 

arbeidsgruppen det imidlertid ikke mulig å kunne opprettholde ved en slik samlokalisering, da 

enhetene blir for små.” 

 

5.1.2 Arbeidsgruppas konklusjon: 

Det framgår av selve beskrivelsen av de tre alternativene at arbeidsgruppa prioriterer alternativ 1, 

alternativ 2 anses som en mulig løsning, mens alternativ 3 vurderes som uaktuell.   

 

5.1.3 Prosjektgruppas vurderinger: 

 

Rapporten ble behandlet i prosjektgruppas møte 4.mai i år.   

Prosjektgruppa påpeker innledningsvis rapportens opplisting av pasientgrupper/tilstander som skal 

behandles på sykehus, og ikke i en kommunal intermediæravdeling, er for kategorisk.  Flere av de 

gruppene som nevnes her, er allerede i dag sykestuepasienter.  Prosjektgruppa er imidlertid enig i 

rapportens påpekning av at det er viktig med klare retningslinjer slik at pasienter som har behov for 

spesialistkompetanse legges inn på sykehus. 

 

Prosjektgruppa finner at det rapporten beskriver som udekkede behov i kommunene i forhold til 

kravene til en intermediæravdeling, i hovedsak dreier seg om mangel på ergoterapeuter. 

Arbeidsgruppen legger vekt på rehabiliteringsfunksjonen som det vesentlige nye i en videreutvikling 

av sykestueplassene til et godt intermediær tilbud.  I kapittel 6 lister rapporten opp en rekke 

pasientgrupper og tilstander som er aktuelle for intermediære rehabiliteringstilbud.  Prosjektgruppa 

mener at mye av dette gjøres allerede i dag i sykestueplassene i kommunene, blant annet når det 

gjelder oppfølging av diabetes-, smerte- og sårpasienter. 

 Prosjektgruppen er enig at det er viktig at tilbudene er robuste mht. bemanning, slik at en ikke blir 

for sårbar i forhold til vakanser.  Det er også enighet om de faggrupper som omtales som sentrale i 

rapporten.  Det er samtidig klart at spesielt ergoterapeutene er "mangelvare" i nær sagt alle 

kommunene.  Imidlertid mener prosjektgruppa det ikke vil være behov for minst 3 personer innen 

hver av de nevnte faggrupper, slik arbeidsgruppa går inn for.  Erfaringsmessig kan lengre vakanser i 

enkeltstillinger ofte takles gjennom avtale om innleie av personell fra nabokommunen, altså 

interkommunalt samarbeid i praksis.    

 Prosjektgruppa har vurdert de alternativene som arbeidsgruppa legger fram, og merker seg at en 

beskriver alternativet ”Lokalisering av en interkommunal IM-avdeling i Sør-Varanger ” som det klart 

beste.   Prosjektgruppa mener imidlertid at å sentralisere et relativt avansert kommunalt 

tjenestetilbud til ett sted i regionen vil bidra til svekke fagmiljøene og rekrutterings-potensialet i 

kommunene, noe som vil gå ut over kommunenes evne til å gi faglig gode tilbud på andre områder. 
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 Ut fra arbeidsgruppas egen beregning av behovet for IM-plasser i tillegg til eksisterende 

sykestueplasser, finner prosjektgruppa at behovet for nye plasser samlet sett er begrenset. Det synes 

primært å være Sør-Varanger kommune som har et slikt behov, som følge av at kommunen som 

vertskommune for sykehuset ikke har egne sykestueplasser.    Prosjektgruppa ser imidlertid klart 

behovet for å styrke rehabiliteringstilbudet i de øvrige kommunene i regionen, men mener at dette 

langt på vei kan løses gjennom samarbeid mellom nabokommuner om enkeltpasienter, ved å styrke 

ergoterapeutbemanningen, og gjennom kompetansehevingstiltak.  

Prosjektgruppa mener at arbeidsgruppa har lagt lista noe for høyt med hensyn til faglige krav til et 
kommunalt intermediærtilbud.  En påbygging av sykestuetilbudet med en mer målrettet 
rehabiliteringsfunksjon og sterkere vekt på rekruttering og kompetanseheving innenfor dette feltet, 
vil langt på vei være tilstrekkelig for å møte samhandlingsreformens krav.  Denne styrkingen av 
sykestuefunksjonen kan best skje i et samarbeid mellom kommunene.   
 

 

5.2   Samarbeid om psykisk helsevern og rusomsorg 
 

Arbeidsgruppen har bestått av Merete Jensen, psykiatrisk sykepleier og teamleder i Berlevåg 

kommune, Marie Varsi Pedersen, psykiatrisk sykepleier og fagleder for psykiatritjenesten i Vadsø 

kommune, og Olaf Trosten, vernepleier og teamleder for PP-tjenesten i Tana kommune. 

 

5.2.1  Døgntilbud: 

 

Arbeidsgruppen presenterer her en hovedløsning med en interkommunalt drevet døgnenhet 

lokalisert til Tana Helsesenter.  Valget av lokalisering begrunnes både med at Tana Bru er et 

geografisk og kommunikasjonsmessig midtpunkt i regionen, og det forhold at en her allerede har et 

etablert psykiatrisk døgntilbud med mye fagkompetanse.  Det foreslåtte døgntilbudet beskrives som 

en ”mellomstasjon” mellom sykehus og kommunal omsorg, i påvente av at hjemkommunen skal få 

bygget opp et tilpasset tilbud. Døgnenheten kan også fungere som avlastningstilbud for pårørende, 

og som et ”stabiliseringsopphold” for de som har behov for en kortere periode i et skjermet miljø.    

Rapporten skisserer 3 varianter av et interkommunalt samarbeid om et slikt tilbud: 

Modell 1 – Interkommunalt senter for rus/psykiatri 

Kommunene kan inngå samarbeid om å bygge opp et interkommunalt senter fra bunnen av. Enten 
ved å benytte eksisterende lokaler eller bygge opp noe nytt.   Ulempen med ette alternativet er at 
det kan bli konkurranse om rekruttering av fagpersonell dersom DPS opprettholder sin døgnenhet. 

Modell 2 – Interkommunalt senter for rus/psykiatri i lokaler som nå benyttes av DPS 

Denne løsningen forutsetter at Helse-Finnmark legger ned døgnenheten i Tana.  Fordelene med 
denne løsningen er at kommunene ikke trenger å bygge nytt, og at det mye fagkompetanse på stedet 

Modell 3 Interkommunalt senter for rus/psykiatri i samarbeid med DPS 

Dersom Helse-Finnmark viderefører døgnenheten i Tana, kan det inngås et samarbeid mellom flere 
kommuner og helseforetaket om driften.  I dag er kun 10 av 20 sengeplasser i drift, slik at det vil være 
plass til et interkommunalt døgntilbud med 10 plasser,  forutsatt at driften av DPS-enheten 
videreføres med samme kapasitet.  Kommunene og foretaket kan dermed drifte hver sin 
sengeavdeling, men  med ulikt innhold, og der den kommunale avdelingen retter seg mot pasienter 
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med behov for rehabilitering, enklere behandling og oppfølging.   Det forutsettes at driften av 
avdelingene organiseres og  finansieres i et samarbeid som reguleres i en egen avtale.  Det samme 
gjelder avgrensning mellom avdelingene når det gjelder faglig innhold.  
 

Dersom Helse Finnmark avvikler sin nåværende avdeling i Tana, mener arbeidsgruppen at modell 1 er 

den mest gunstige.  Dersom helseforetaket opprettholder nåværende døgnenhet mener gruppen at 

modell 3 vil være best egnet. 

 

Arbeidsgruppa mener også personer med en kombinasjon av rusavhengighet og psykisk lidelse kan 

ha utbytte av et intermediært tilbud i etterkant av behandling i spesialisthelsetjenesten, som en del 

av en ettervernfase.   Arbeidsgruppa mener imidlertid at det ikke er hensiktsmessig å plassere 

sammen rusavhengige og alvorlig psykisk syke uten rusproblemer.  Et intermediært tilbud til denne 

gruppen må derfor løses på en annen måte, for eksempel som forsterkede botilbud. 

 

Når det gjelder tilbud til alvorlig psykisk syke har Tana kommune i dag et velfungerende botilbud for 

denne gruppen, og som eventuelt kan benyttes også av andre kommuner etter nærmere avtale.  

Tilbudet beskrives nærmere i rapporten. 

 

5.2.2  Ambulante team: 

Rapporten beskriver ambulante (oppsøkende) fagteam som et supplement til eksisterende 

kommunale tjenester, ikke som en erstatning av spesialisthelsetjenestens oppgaver.  Rapporten 

nevner et pågående samarbeidsprosjekt mellom Tana, Vardø, Sør-Varanger og spesialist-

helsetjenesten som eksempel.  Dette er rettet mot ungdom med problematikk knyttet til 

rus/psykiatri/kriminalitet.      

 

5.2.3  Felles kommunepsykologtjeneste: 

Pr. i  dag er det kun Vadsø kommune som har kommunepsykolog.  Arbeidsgruppen registrerer at 

flere av kommunene etterspør en slik tjeneste, og mener samhandlingsreformen aktualiserer dette 

ytterligere.  Målet med en slik tjeneste bør være et lavterskeltilbud i form av terapeutiske samtaler 

med personer som har behov for dette, og veiledning av fagpersonell.  Det vil erfaringsmessig være 

vanskelig å rekruttere psykologer til de minste kommunene, og  det koster penger.  Derfor kan 

interkommunalt samarbeid her være en løsning.  Rapporten nevner ulike praktiske løsninger for et 

slikt samarbeid, og nevner også muligheten for å koble en slik stilling til et ambulant team som nevnt 

foran,  noe som blant annet kan styrke rekrutteringsmulighetene til en slik stilling. 

 

5.2.4  Kompetansebygging og nettverk: 

Tilbakemeldinger fra kommunene viser at etablering av fagnettverk ses på som en fin mulighet for å 

bygge kompetanse og ha en felles arena for erfaringsutveksling kommunene i mellom.   

Rapporten nevner noen gode eksempler på at dette, blant annet et nylig avsluttet prosjekt med 

nettverksbygging rundt psykisk helsearbeid i Øst-Finnmark.  Finansiert av Fylkesmannen.   

 

 

 

 

 

Side 98



15 
 

5.2.5  Tidlig intervensjon i forhold til barn og ungdom: 

 

Arbeidsgruppa mener at det er særlig i forhold til disse målgruppene det er behov for å styrke 

tilbudet, både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.  Sistnevnte er preget av lang ventetid, lite 

kontinuitet i utrednings- og oppfølgingsarbeidet, mangel på personell med nødvendig kompetanse, 

og mye fravær i stillingene som følge av utdanningspermisjoner og lignende. 

 

Rapporten peker på at en situasjon preget av ressursknapphet  i fagfeltet gir et stort behov for å 

utvikle nye modeller for mer effektive hjelpetiltak overfor barn og unge med adferdsvansker og mer 

internaliserte problemer.  Det vises i denne sammenheng til internasjonal forskning som tyder på at 

tidlig oppstart av profesjonelt og kompetent råd- og veiledningsarbeid overfor barn og unges foreldre 

gir bedre resultater enn tradisjonell samtaleterapi utført av terapeuter. Dette bl.a. fordi foreldre i 

både  er barnas viktigste voksenpersoner og de voksne som barna tilbringer mest tid sammen med.  

Særlig i en situasjon der slikt fagpersonell er mangelvare i vår region, anbefales det å bruke 

eksisterende fagkompetanse mer til slik ”familieintervensjon”.  

 

Rapporten presenterer flere varianter av samarbeid mellom kommunene om slik tidlig intervensjon: 

 

- Eget interkommunalt ambulant team med kompetanse for oppfølging av barn- og unge i 

kommunene, med egen psykolog. Hensikten er å etablere et team med høy kompetanse som 

kan veilede og drive behandling på kommunalt nivå gjennom tidligintervensjon. Ulempen er 

at det er vanskelig å gi alle kommunene god oppfølging pga lange avstander, og sannsynligvis 

ventetid pga av mange saker. 

- Kjøp av tjenester fra andre kommuner. Fordelen er at det kan gjøre det mulig for alle 
kommunene få tak i kompetanse, men sannsynligvis vil det være lite tilgang på dette. 
 

- Samhandling rundt implementering av ulike metoder. Både utveksling av 
terapeuter/personell, utdanning, veiledning og utvikling.            

 

5.2.6  Prosjektgruppas vurdering: 

 

Prosjektgruppa drøftet rapporten i møte 25.mai, og sluttet seg i store trekk til rapportens beskrivelse 

av status, problemstillinger og løsningsforslag når det gjelder tilbud til barn og unge.  Det samme 

gjelder behovet for en kommunepsykologtjeneste.   

 

Når det gjelder  behovet for en felles intermediær sengeavdeling (døgntilbud) for kommunene i Øst-

Finnmark, understreker prosjektgruppa at det er viktig med en snarlig avklaring på hvilke planer 

Helse Finnmark har for organiseringen av psykiatritilbudet i Øst-Finnmark, og særlig hva gjelder DPS i 

Tana.  Prosjektgruppa har registrert at det pågår en diskusjon om dette i internt i helseforetaket.  

Selv om det verken foreligger noe formelt forslag eller vedtak om eventuell nedleggelse av 

sengeavdelingen i Tana, finner prosjektgruppa det beklagelig at det skapes grunnlag for tvil og 

uforutsigbarhet om dette viktige spørsmålet.  Dette bør foretaket avklare raskest mulig. 
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Prosjektgruppa mener det uansett  vil  være økonomisk betenkelig med interkommunal overtakelse 

av sengeavdelingen i Tana, da det vil bety oppbygging av et tilbud kommunene i dag ikke har.  Inntil 

videre må derfor kommunene legge til grunn at det psykiatriske tilbudet i Øst-Finnmark videreføres 

med dagens organisering. 

Når det gjelder forsterkede botilbud ser prosjektgruppa  det ikke som aktuelt med noe 

interkommunalt samarbeid om dette.  En regner med at de fleste brukere vil ønske å bo i egen 

kommune, og dette bør derfor være et tilbud i alle kommuner. 

 

Konklusjon: 

I forhold til barn og unge må det gjøres noe for å bedre tilbudet, tiltakskjeden sett under ett.  
Interkommunalt samarbeid om fagteam for tidlig intervensjon og utdanning av rådgivere, samt 
kortere utredningstid barne- og ungdomspsykiatrien,  er aktuelle tiltak her, og bør prøves ut i noen 
kommuner som et pilotprosjekt 
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten om kommunale ambulante team synes som en god ide.  Det 
anbefales et pilotprosjekt for å prøve ut dette. 
Samarbeid om felles psykologtjeneste vil være et aktuelt tiltak. Det er stort behov for en slik tjeneste 
i alle kommuner.  Se alternativ 3 i rapportens kap. 5.4 

 
For å kunne rekruttere fagpersoner til slike stillinger bør disse lokaliseres til steder med større 
fagmiljø, for så å ambulere ut til nabokommuner. Helsefaglig personell bør også bidra til å sette fokus 
på psykiatri og rus-forebygging i  all kommunal planlegging (folkehelseperspektivet) 
 

 

5.3   Samarbeid om somatiske tjenester og legevakttelefonsamarbeid 
 

Arbeidsgruppen har vært sammensatt av kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi, Vadsø kommune, 

kreftsykepleier Inger Varsi, Tana kommune og sykepleier Eva Hurthi Johansen. 

 

Gruppas mandat har vært å utrede status og utfordringer når det gjelder tilbudet diabetes- og 

kreftpasienter i regionen, og finne fram til og beskrive samarbeidstiltak som kan tjene til å bedre 

dette tilbudet.  Gruppa skulle også se på behovet for desentraliserte spesialisthelsetjenester i denne 

sammenheng. 

 

Arbeidsgruppa fikk videre i oppgave å utrede behovet for interkommunalt samarbeid om 

legevakttelefontjenesten, dette omtales i et senere avsnitt. 

 

 

5.3.1 Diabetes 

Rapporten presenterer noen nøkkeltall for forekomsten av diabetes i befolkningen, der det framgår 

at diabetessykdommer i dag er en av våre nye folkesykdommer, som rammer nær 400 000 

nordmenn. 

Årlig oppdages mellom 6000 og 7000 nye tilfeller, de aller fleste med type 2-diabetes.  Denne 

varianten rammer helst voksne, mens type 1-diabetes er mest vanlig hos barn.  En regner videre med 

at rundt halvparten av de som har diabetes type 2 lever med sykdommen uten å vite om den.  Av 

årsaker til diabetes nevnes særlig overvekt og mangel på fysisk aktivitet.  Som primær- og 

sekundærforebyggende tiltak er derfor kosthold, mosjon og vektreduksjon aktuelle, men en del 
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trenger legemiddelbehandling i tillegg.  Alvorlige følgesykdommer kan være hjerteinfarkt, hjerneslag 

og skade på øye og nyrer.  Fra faglig hold understrekes imidlertid at tidlig oppdagelse av sykdommen 

både kan forebygge forverring og hindre følgesykdommer .  Derfor er god kontroll og oppfølging fra 

helsetjenestens side svært viktig.   

 

Arbeidsgruppa har foretatt en kartlegging av status i kommunene når det gjelder behandling og 

oppfølging av diabetespasienter, og finner at ingen av kommunene har egen fagstilling på dette 

området besatt med spesialutdannet personell.  Vadsø har en 30% stilling besatt med sykepleier, 

mens Tana har diabetessykepleier men ingen stilling for formålet.  Behandlings- og 

oppfølgingstilbudet i kommunene er dermed stort sett begrenset til det som skjer i regi av 

fastlegene, selv om også den alminnelige pleie- og omsorgstjenesten tar oppfølgingsarbeid i form av  

medisinering,  og litt pasientrådgiving.  De fleste kommunene er interessert i samarbeid med andre 

om opprettelse av diabetessykepleierstillinger, mens Sør-Varanger kommune mener det er mest 

hensiktsmessig å samarbeide med Kirkenes sykehus. 

 

Det finnes et faglig samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten gjennom kursing av 

personell og pasienter i regi av lærings- og mestringssenteret i Kirkenes. 

 

Arbeidsgruppa viser i sin vurdering til at diabetes er en alvorlig sykdom som er økende i omfang, og 

at det er for er all grunn til å prioritere høy tilbud til denne pasientgruppen.  Det forebyggende 

arbeidet synes særlig viktig, fordi det å komme inn med behandling og informasjon tidlig i 

sykdomsforløpet gir mulighet for å unngå alvorlige helseskader.  Arbeidsgruppen mener at 

opprettelse av stillinger for diabetesstillinger i kommunene er et sentralt tiltak i denne sammenheng.  

Dette for å kunne avsette tilstrekkelig tid og kunne ha riktig kompetanse til oppfølging av 

pasientgruppen.  Men også andre tjenesteområder bør spille en rolle her, ikke minst 

helsesøstertjenesten. 

 

5.3.2  Kreftsykdommer 

Rapporten viser til at forekomsten av kreft i Norge har økt, mens dødeligheten ikke er vesentlig 

endret de siste 50 år, som følge av bedre behandlingsmetoder.  En regner at ca. 40% vil få kreft i en 

eller annen form i løpet av livet.   Økningen i sykdomstilfeller gjenspeiler for øvrig at det blir flere 

eldre, 8 av 10 tilfeller oppstår i aldersgruppene over 55 år. I Finnmark er kreftdødeligheten   blant 

både kvinner og menn omtrent som landsgjennomsnittet. De kreftformer som tar flest er lungekreft  

og tykktarmkreft, hos menn også prostatakreft og hos kvinner brystkreft. 

 

Forskning viser at det er større sosioøkonomiske forskjeller i kreftdødelighet i dag enn for 40 år siden, 

særlig gjelder dette lungekreft.  I tillegg er det en rekke fysiske miljøfaktorer som spiller inn.  Arv har 

også betydning.    

Kreftsykdommer kan bekjempes både gjennom forebyggende tiltak og med medisinsk behandling.  

Som kjent er en rekke tiltak satt i verk i vårt land, eksempelvis kampanjer mot røyking, for gode 

kostholdsvaner, osv.  En streng arbeidsmiljølovgiving har bidratt til å fjerne kreftfremkallende 

miljøfaktorer.  Den medisinske behandlingen omfatter kirurgi, cellegift, hormonbehandling, annen 

legemiddelbehandling og stråling. 
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En gjennomgang av tilbudet i kommunene viser at bare 3 av de 7 kommunene har kreftsykepleier, 

mens bare 2 av kommunene har tilbud om cellegiftbehandling i hjemkommunen; Vadsø og Sør-

Varanger (Kirkenes sykehus).  Lindrende behandling og omsorg skjer i alle kommunene, og 

kompetansen på dette området er også økende.  Noen av kommunene har også egne sengeenheter 

for dette formålet (Vadsø,Berlevåg).  Kommunene gir også terminalpleie. 

 

Det eksisterer også et fagnettverk mellom kommunene i Finnmark og Universitetssykehuset (UNN), 

som har årlige samlinger.  Dette tilbudet – som er faglig meget bra – bør imidlertid brukes mer av 

kommunene. 

Flere av kommunene har søkt prosjektmidler for å videreutvikle deler av kreftomsorgen, blant annet 

stillinger for såkalte kreftkoordinatorer.  Så langt har bare Vadsø fått midler til en slik stilling. 

 

Arbeidsgruppen peker på at også innen kreftomsorgen er forebyggende tiltak viktig, for å begrense 

forekomsten og hindre for tidlig død. Derfor bør dette være et tema også for folkehelsearbeidet i 

kommunene, innen arbeidsmiljøhåndhevingen, og i form av sekundærforebyggende tiltak som 

veiledning i kosthold og livsstil for øvrig.  Også her vil samarbeid med helsesøstertjenesten være 

naturlig. 

 

Nye behandlingsmetoder  gjør at stadig flere kreftformer kan overvinnes, og utviklingen går mer og 

mer i retning av at kommunene får et større ansvar på dette området.  Dette er til fordel for 

pasientene, så lenge tilbudene blir faglig forsvarlige.  Utfordringen til kommunene blir derfor å øke 

kompetansen hos fagpersonellet, både gjennom spesialutdanning (kreftsykepleiere) og 

videreutdanning av eksisterende fagpersonell.   

 

Arbeidsgruppa mener samarbeid mellom kommunene om cellegiftbehandling vil være en naturlig vei 

å gå, så lenge så få kommuner har mulighet til å gi dette tilbudet selv.  Det dreier seg da om å 

etablere slike tilbud på de stedene der sjansene er størst for å rekruttere og beholde stabilitet i den 

nødvendige fagkompetanse.  God kvalitetskontroll er i denne sammenheng særlig viktig, og 

arbeidsgruppa mener derfor at spesialisthelsetjenesten bør utarbeide tydelige krav til innholdet i 

kommunale tilbud, herunder også presisere hvilke behandlingsformer som hører hjemme i sykehus. 

 

5.3.3  Ambulerende/desentraliserte spesialisthelsetjenester 

Poenget med desentrale spesialisttjenester er kort og godt å korte ned reisetida for pasientene, og i 

et vidstrakt fylke som Finnmark burde potensialet for dette være stort.  Det er i dag ikke andre tilbud 

på dette området enn ambulerende hudlege  og dialysetilbud i Vadsø. 

Som arbeidsgruppa påpeker, kan det finnes muligheter for et utvidet tilbud i Vadsø innenfor 

spesialitetene hjerte- og lungemedisin, forutsatt en avtale med Helse Finnmark, men så langt har en 

ikke registrert noen interesse i de øvrige kommunene for et slikt initiativ.  Gruppa finner derfor heller 

ikke grunn til å fremme noe konkret forslag her. 

 

 

5.3.4  Legevakttelefontjenesten 

Arbeidsgruppen viser til at det eksisterer et samarbeid om denne tjenesten i dag mellom Nesseby og 

Tana kommune, som ser ut til å fungere bra, og som bør videreføres.   En har forsøkt å innhente 

vurderinger fra de øvrige kommunene når det gjelder i hvilken grad det er ønskelig med slikt 
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samarbeid mellom andre kommuner i regionen, men det er kommet få tilbakemeldinger på dette.  Så 

langt er det bare Vadsø og Båtsfjord som har gitt konkrete tilbakemeldinger på dette.  Vardø 

kommune har hatt et samarbeid med AMK i Kirkenes på dette området, men på grunn av manglende 

tilbakemelding har arbeidsgruppen ikke oversikt over hvordan dette samarbeidet er evaluert.  

Samarbeid med AMK må imidlertid fortsatt betraktes som et reelt alternativ til dagens tjeneste og til 

et eventuelt interkommunalt samarbeid der legevaktsentralen i en kommune betjener befolkningen 

også i nabokommunen(e). 

 

Som arbeidsgruppen beskriver har en ikke hatt grunnlag for å konkretisere noe forslag til 

interkommunalt samarbeid om legevakttelefon mellom andre kommuner enn Tana og Nesseby, men 

antyder et mulig samarbeid mellom Vardø og Vadsø og mellom Tana, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord. 

 

5.3.5  Arbeidsgruppas konklusjoner 

Arbeidsgruppa anbefaler at kommunene vurderer følgende: 

 

Tiltak  mot diabetes: 

Et interkommunalt samarbeid om forebygging av diabetessykdommer  og oppfølging av 

diabetespasienter kan knyttes an til opprettelse av stillinger for diabetessykepleiere som 

betjener befolkningen i flere kommuner, for eksempel  organisert slik: 

- Opprettelse av en 100% stilling for diabetessykepleier, lokalisert til  Tana Bru, og med 

kommunene Tana, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord som dekningsområde.   

- Tilbudet til pasienter i Berlevåg, Båtsfjord og Nesseby ivaretas ved ambulering til disse 

kommunene. 

- Opprettelse av en 100% stilling for diabetessykepleier lokalisert til Vadsø, og med 

kommunene Vadsø og Vardø som dekningsområde 

- Formålet med  stillingene er å drive forebyggende arbeid og følge opp diabetespasienter 

gjennom veiledning og medisinsk behandling.  Stillingene finansieres av kommunene i 

fellesskap. 

Helse Finnmark og UNN forutsettes å bistå kommunene med veiledning, opplæringstilbud og 

tilbud om fagnettverk, bl.a. ved bruk av telemedisin.    

 

Tiltak mot kreftsykdommer 

- Interkommunalt samarbeid på dette området bør i første rekke rettes mot tilbud om 
cellegift-behandling, som er ressurskrevende, og som neppe kan bygges ut i særlig 
utstrekning utenfor sykehus uten at kommunene samarbeider om dette.  Samtidig er det 
viktig å prøve å få dette til, fordi det kan korte ned reisetida for pasientene vesentlig. 

- Arbeidsgruppa tilrår at det foretas en en klassifisering av hvilke typer cellegiftkurer som kan 
tas i kommunene, og  hvilke som bør tas ved sykehus.  Denne klassifisering bør foretas av 
UNN.  Det bør i denne sammenheng også stilles  kompetanse-krav til personalet i de 
kommuner som skal gi slik behandling. 

- En vurdering av faglige ressurser pr. i dag i kommunene tilsier at det bare er kommunene 

Tana og Vadsø som bør gi dette tilbudet.   Arbeidsgruppa anbefaler at de faglige ressursene i 

disse kommunene styrkes med sikte på et interkommunalt samarbeid med behandlingstilbud 

i Tana for kommunene Tana, Nesseby, Berlevåg og Båtsfjord,  noe som forutseter at Tana 

kommune oppretter en 100% stilling for kreftsykepleier.  På samme måte anbefales at 

tilbudet i Vadsø styrkes for å kunne gi tilbud også til pasienter i Vardø.   
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- Det forutsettes at Helse Finnmark i samarbeid med UNN tilbyr faglig veiledning gjennom 

tilbud om hospitering og fagnettverk.  Telemedisin tas i bruk til dette formålet. 

- Tilbudene bør finansieres gjennom et spleiselag mellom de samarbeidende kommunene.   

- Lindrende omsorg og behandling bør være et tilbud i alle kommuner, men kommunene kan 

samarbeide om utveksling av kompetanse gjennom veiledning og etablering av fagnettverk, 

eventuelt ambulering. 

- Kommunene anbefales å være aktive med å delta på de nettverkskonferanser som 

arrangeres i regi av UNN. 

 

5.3.6  Prosjektgruppas vurderinger 

 

Rapporten ble behandlet i prosjektgruppas møte 1.juni.   I hovedsak var det enighet om 

arbeidsgruppas vurderinger og konklusjoner, på alle de områdene gruppa har behandlet. 

Prosjektgruppa slutter seg til arbeidsgruppas konklusjoner som retningsgivende for kommunenes 

videre arbeid med utbygging av tjenestene overfor diabetes- og kreftsyke.  Gode 

samarbeidsløsninger - herunder samarbeid om finansiering - synes med dagens ressurssituasjon 

og økonomi i kommunene å være den beste veien å gå. 
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6 Styringsgruppas oppsummering 

 

Prosjektgruppa har hatt ansvaret for gjennomføringen av dette prosjektet.  Dette gjelder 

også vurderingene av arbeidsgrupperapportene og det kartleggingsarbeid og den 

informasjonsinnhenting som ellers har vært foretatt.  Det analysearbeid som har vært utført 

i arbeidsgruppene har vært verdifullt og står på egne bein.  Det er likevel prosjektgruppas 

vurderinger og konklusjoner som er lagt til grunn for styringsgruppas anbefaling overfor 

oppdragskommunene. 

Det er også prosjektgruppa som har valgt ut de tema som er belyst i denne rapporten.  

Utvelgelsen er basert på den informasjon om kommunene som ble innhentet gjennom 

kartleggingsrunden i den første fasen av prosjektet, samt signaler som styringsgruppa har 

gitt. 

Blant de tema som ikke er omtalt i denne rapporten er folkehelsearbeid.  Dette er et av 

fokusområdene i samhandlingsreformen, noe som er naturlig når et av hovedmålene i 

reformen er å minske behovet for helsetjenester.  Temaet har vært drøftet på flere av 

møtene i prosjektgruppa, men det har vært vanskelig å få inn konkrete innspill på dette 

feltet i et samarbeidsperspektiv.  Dette er nok mest et uttrykk for at en ser folkehelsearbeid 

som en oppgave som må organiseres lokalt, og der behovet for samarbeid med andre først 

og fremst kan skje som erfaringsutveksling i ulike nettverk.   

Styringsgruppa har hatt ansvaret for å styre arbeidsprosessen i tråd med prosjektets formål, 

og i fellesskap finne fram til samarbeidsområder mellom kommunene som kan bidra til å 

bedre helse- og omsorgstjenestene til befolkningen i de 7 samarbeidskommunene, slik alle 

kommunene kan stå sterkest mulig i møte med samhandlingsreformens krav.   Denne 

målsettingen oppfattes å ha vært ivaretatt i prosjektarbeidet, selv om det i liten grad har 

vært mulig å samles om konkrete forslag til tiltak på de tjenesteområder som har vært 

behandlet. Dette skyldes ikke mangel på innsikt hos de deltakende kommunene om ”hvor 

skoen trykker”, men snarere det at det ikke har vært mulig å innhente nok kunnskap om 

konsekvensene av ulike løsningsforslag.    

 

 

Anita Brekken   Kjell Nilssen   Bjørn Ove Persgård 

    leder for styringsgruppa   nestleder for styringsgruppa       medlem av styingsgruppa 

        sign.         sign.    sign. 

 

Øyvind Hauken     Bård Martinsen         Jens Betsi 

medlem av styringsgruppa       medlem av styringsgruppa       medlem av styringsgruppa 

         sign.          sign.             sign. 

 

Rita Jørgensen 

medlem av styringsgruppa 

sign. 
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Dokumenter som følger rapporten:  

 

- Prosjektbeskrivelse 

- Samarbeidsavtale  

- Prosjektgruppas mandat 

- Kartlegging av status forhelse- og omsorgstjenesten i kommunen 

- Rapport fra arbeidsgruppe for intermediære sengeplasser 

- Rapport fra arbeidsgruppe for psykisk helsevern og rusvern 

- Rapport fra arbeidsgruppe for somatiske polikliniske tjenester og legevakttelefontjeneste 

- Regnskaps og økonomioversikt  (ettersendes) 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G00

Arkivsaksnr: 2009/2448-38

Saksbehandler: Kjell Nilssen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 52/2012 24.10.2012

Justering av tjenesteavtaler mellom Helse Finnmark HF og Tana kommune

Rådmannens forslag til vedtak
1. Tana kommune inngår tjenesteavtaler med Helse finnmark HF benevnt som tjenesteavtale 2, 

4. 6, 7, 8, 8 delavtale 1, 9 og 10. 
2. Øvrige punkter i kommunestyrets vedtak i sak 49/2012 gjelder fortsatt.

Saksopplysninger
Tana kommunestyre fattet i sitt møte 21.6.2012 vedtak om inngåelse av 7 tjenesteavtaler knyttet 
til samhandlingsreformen. Ved en kommunikasjonssvikt er disse avtaleutkastene basert på et 
malutkast som senere ble endret. Malene for disse avtalene var utarbeidet av KS og endringene 
som ikke ble registrert av oss er for enkelte av avtalene vesentlige.

Tjenesteavtale 2 - Innleggelse, utskriving, lærings- og mestringstilbud for habilitering og 
rehabilitering.

Mindre justeringer som klargjør hvilken gruppe avtalen gjelder og hvilket ansvar partene har for 
denne gruppen. 

Tjenesteavtale 4 – Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 

I det alt vesentlige gir endringen en klarere verbal framstilling av partenes ansvar. I innhold er 
det få endringer.

Tjenesteavtale 6 – Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling.
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I hovedsak verbale justeringer hvor en klarere beskriver partenes ansvar og oppgaver. 

Tjenesteavtale 7 – Forskning, utdanning, praksis og læretid.

Endringene i denne avtalen er i hovedsak knyttet til kapittel 5 hvor særlig gjennomgangen av de 
felles forpliktelsen er endret. Dette gjelder forhold som samarbeid med utdanningsinstitusjoner 
og med forskningsmiljøer.

Tjenesteavtale 8 – Jordmortjenester.

Endringene omhandler i liten grad endringer i kommunens eller foretakets forpliktelser, men i 
all hovedsak de verbale formuleringene i avtalen.
Nytt for denne avtalen er det imidlertid at det her er laget en delavtale 1 som omhandler 
følgetjeneste og beredskap. Ansvaret for transport og følgetjeneste for fødende ligger hos 
helseforetaket, men det kan inngås avtale om at kommunen eller flere kommuner i et samarbeid, 
kan ha en beredskap og organisert følgetjeneste for fødende.  Dette er tjenester hvor kostnaden 
dekkes av helseforetaket.

I dag løses dette ved at jordmor eller lege følger pasienten til sykehuset.  Det er et ønske om at 
dette formaliseres gjennom en avtale.

Tjenesteavtale 8, delavtale 1 – følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide.

Tjenesteavtale 9 - IT

Denne avtalen er endringene i stor grad at avtalen er redigert på en mer oversiktlig måte. 
Avtalen omhandler partenes bruk av IT-teknologi og er svært teknisk preget.  

Tjenesteavtale 10 - Forebygging

I hovedsak mindre justeringer, men partenes ansvar for å sikre brukermedvirkning er presisert i 
et eget punkt.

Vurdering
Kommunestyret behandlet denne saka i sitt møte 21.6.2012 og fattet slikt vedtak:

1. Kommunestyret vedtar inngått samarbeidsavtale med Helse Finnmark HF, samt de 
tilhørende delavtalene benevnt som tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.

2. Kommunestyret delegerer til rådmann å vedlikeholde, revidere og videreutvikle 
samarbeidsavtalene som nevnt i vedtakets pkt 1.

3. Rådmannen har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene 
og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige 
i disse.

4. Rådmannen referer alle endringer i avtalen for kommunestyret.
5. Tana kommune vil i sitt folkehelsearbeid ha et spesielt fokus på helseforebyggende 

arbeid blant barn og unge.
6. Tana kommune ønsker at intensjonene i samelovens språkregler følges opp i avtalene. 

Kommunen vil og be KS Finnmark om å ta hensyn til dette i sine revideringer av 
avtalene.
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7. Tana kommunestyre oppfatter punkt 5.1 i tjenesteavtale nr. 8 slik at kommunen alltid 
skal ha et jordmortjenestetilbud tilgjengelig. For å oppfylle avtalen om jordmortjenesten 
må det innarbeides en ordning for å få leid inn vikar for jordmor ved langtidsfravær.

Som det framgår av vedtakets pkt 3 gis rådmannen fullmakt til å gjøre endringer i de 
framforhandlede tjenesteavtalene så lenge det er enighet mellom partene om innholdet i 
avtalene. I dette tilfelle skjer ikke endringene som et resultat av nye forhandlinger, men på grunn 
av at de framlagte avtaleutkastene dessverre var et uferdig utkast og ikke det endelige forslaget. 
Avtalene legges derfor fram til ny behandling i helse- og omsorgsutvalget for innstilling til 
kommunestyret. Hvis HOU oppfatter dette som en unødvendig ny runde i kommunestyret kan et 
alternativ være at HOU anmoder ordføreren å underskrive de reviderte avtaler på grunnlag av 
HOHs beslutning.

Når det gjelder gjennomgangen av selve prinsippene i oppbygningen av disse avtalene vises det 
til saksframlegg til sak 30/2012 i HOU.
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Tjenesteavtale nr 2

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og 
mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark HF (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 2. 

3. Formål

Målgruppen er personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og 
rehabilitering med behov for samhandling mellom flere tjenesteytere og etater. 

Dette gjelder personer som har en kronisk tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor 
psykisk helse, rus og/eller somatikk med behov som strekker seg ut over ordinære rutiner for 
inn- og utskrivninger ivaretar. Pasienten kan vente på eller være inne i et habiliterings-
/rehabiliteringsforløp gjennom innleggelse/ambulant/poliklinisk oppfølging/lærings- og 
mestringstilbud. Når det gjelder pasienter som legges inn akutt og har behov for koordinering 
ved utskriving, vises det til tjenesteavtale 3 og 5. 

Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, kommer til 
riktig tid i sykdomsforløpet og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene. 

4. Lovgrunnlaget

Lover
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm.
Lov om spesialisthelsetjenester 
Lov om psykisk helsevern
Lov om barn og foreldre, ”Barneloven”
Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Straffeloven

Forskrifter
Forskrift om habilitering og rehabilitering, Individuell plan og koordinator
Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon 
Forskrift om straffelovens § 39a
Fastlegeforskriften

Rundskriv m.m. 
Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende.3-7a.
Rundskriv nr 4/2001: Utilregnelighetsregler og særreaksjoner
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5.  Ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak

5.1 Informasjonsutveksling og dialog i forbindelse med innleggelse, opphold og
utskrivning

Kommunens og helseforetakets forpliktelser for dette er dekket i tjenesteavtale 5 om
utskrivingsklare pasienter med behov for kommunale tjenester, tjenesteavtale 3 om 
innleggelse i sykehus, og tjenesteavtale 9 om elektroniske meldinger.

Helseforetaket har et spesielt veiledningsansvar når det gjelder pasienter/brukere som venter 
på behandling. Dette gjelder særlig for behandling innen rus og psykiatri.

5. 2 Barn i sykehus/barn som pårørende - behov for spesielle ordninger når det gjelder 
informasjonsutveksling for barn og unge 

Partenes felles ansvar og forpliktelser:

 bidra til å ivareta de behov for informasjon og nødvendig oppfølging som barn og unge
som pasienter, og barn som pårørende har som følge av egen eller pårørendes sykdom.

Helseforetakets forpliktelser:

 melde fra til hjemkommunen om barn som blir innlagt og som har krav på 
skoleundervisning.

 i tilstrekkelig tid før utskrivning, i samråd med foreldre, etablere kontakt med kommunens 
hjelpeapparat.  

 orientere foreldre om aktuelle interesseorganisasjoner.

 der pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom 
eller skade har mindreårige barn skal helseforetaket bidra til at barn og personer som har 
omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikt, gis informasjon om 
pasientens sykdomstilstand, behandling og mulighet for samvær. Informasjonen skal gis i 
en form som er tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger

Kommunens ansvar og oppgaver:

 videreformidle helseinformasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret til 
foreldre eller andre med omsorgsansvar, herunder barnevernstjenesten der den har 
omsorgen. 

 bistå helseforetaket i saker der mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade må følges opp og 
informeres

5.3 Habiliterings- og rehabiliteringstilbud, herunder ambulant virksomhet, 
koordinerende enheter, tilrettelegging av hjelpemidler, læring og mestringstilbud m.m.

5.3.1 Koordinerende enheter 
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Partenes felles forpliktelser: 
Helseforetaket og den enkelte kommune har lovbestemt plikt til å etablere koordinerende 
enheter (KE) som skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for 
sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Partene skal:  

 ha gjensidig kontakt og samarbeid gjennom faste kontaktpunkter, møteplasser og 
systematisk informasjonsutveksling. 

 utarbeide interne retningslinjer for arbeidet med individuell plan og koordinator i 
kommunen og i helseforetaket.

 utarbeide retningslinjer for samarbeidet mellom kommunen og helseforetaket 
omkring disse ordningene (se punktet nedenfor). Disse skal gjøres kjent for 
tjenesteytere som kommer i kontakt med pasienter/brukere dette kan være aktuelt 
for.

 til enhver tid å ha oppdatert kontaktinformasjon tilgengelig for 
samarbeidspartnere.

5.3.2 Melding om behov for rehabilitering

Dersom det etableres spesielle ordninger for henvisning til rehabilitering i hhv 
kommunen/helseforetaket (ut over det som dekkes av avtale 5, pkt 4.1), skal partene til enhver 
tid oppdatere hverandre om disse.

Det vises i denne sammenheng også til forskrift om habilitering og rehabilitering, § 7.

5.3.3 Ambulant virksomhet knyttet til brukere med langvarig behov for spesialisert 
habilitering/rehabilitering.

Ved langvarig ambulant oppfølging fra spesialisthelsetjeneste skal partene etablere rutiner 
som sikrer informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og andre 
samarbeidende instanser. I komplekse enkeltsaker kan dette ivaretas med å inngå individuelle 
samarbeidsavtaler som omfatter ansvarsfordeling og tidsperspektiv. 

5.3.4 Lærings- og mestringstilbud

Partenes felles ansvar og oppgaver:
 samarbeide om lærings- og mestringstilbud der dette er hensiktsmessig.
 etablere møteplasser for samhandling, kompetanseutveksling og brukerrepresentasjon i 

utvikling av lærings- og mestringstjenester.

Helseforetakets ansvar og oppgaver: 

 tilby individuell veiledning til målgruppen som del av behandling.
 ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings- og mestringstilbud i helseforetak og 

kommune 

Kommunens ansvar og oppgaver:
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 tilby individuell veiledning som en del av behandlingstilbudet der dette er aktuelt.
 ha rutiner for kartlegging og henvisning til lærings og mestringstilbud i helseforetak og 

kommune 

5.4 Samarbeid omkring individuell plan (IP) og koordinator

 Partenes felles forpliktelser:
 sikre at pasient/bruker med behov for langvarige og koordinerte tjenester får utarbeidet 

individuell plan og/eller tildelt koordinator der dette er ønsket. Retten til koordinator 
gjelder uavhengig av om pasient/bruker ønsker individuell plan eller ikke.

 der pasient/bruker har koordinator både i kommunen og spesialisthelsetjenesten, 
plikter disse å samarbeide.

 beskrive samarbeidet mellom partene omkring IP og koordinator i egne retningslinjer, 
herunder systemer for etablering og oppdatering av IP mellom kommune og helseforetak. 

 Ta hensyn til gjeldende lovverk for samarbeidspartnere som også har bestemmelser om IP. 

Kommunens ansvar og oppgaver:

 utarbeide IP for pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og 
omsorgstjenester.

Helseforetakets forpliktelser:

 snarest mulig gi melding om pasienters eller brukers behov for individuell plan 
og/eller koordinator til hjemkommunens koordinerende enhet.

 der pasienter kun har tjenester fra spesialisthelsetjenesten og det er behov for videre 
koordinering, oppnevne koordinator og starte planarbeidet. Det samme gjelder 
pasienter/brukere som mottar kommunale tjenester i så lite omfang at kommunen ikke 
har den nødvendige nærhet til pasient/bruker.

5.5 Avklaring av ansvarsforhold i saker som omfattes av regelverket om tilbakehold 
uten eget samtykke overfor personer med rusmiddelproblemer og andre pasienter 
der bruk av tvang kan være aktuelt.

Partenes felles ansvar og oppgaver:

Sikre at gjennomføring av helsehjelp og/eller habiliterings/rehabiliteringstiltak til pasient/bruker 
hvor tvangstiltak er aktuelt, gis i henhold til lov og forskrift. 6 

Det henvises i denne forbindelse spesielt til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
kapittel 9 og 10, Pasientrettighetsloven kapittel 4a og Lov om psykisk helsevern. 

5.6. Rutiner for samhandling med fastlegen

Da denne avtalen regulerer samhandlingsforhold til pasienter/brukere som har en kronisk 
tilstand og/eller en funksjonsnedsettelse innenfor psykisk helse, rus og/eller somatikk med 
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behov som ofte strekker seg ut over hva ordinære rutiner ivaretar, skal partene etablere gode 
rutiner for samhandling med pasientens fastlege.

Kommunens forpliktelse reguleres også gjennom overordnet samarbeidsavtale pkt 7 b.

6. Brukermedvirkning. 

Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukernes interesser. 
Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr også overordnet 
samarbeidsavtale pkt. 3.

7. Håndtering av avvik, tilbakemelding og evaluering

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom når det gjelder håndtering av avvik og 
uenighet. Retningslinjer og skjema for uønskede samhandlingshendelser er vedlegg til 
overordnet samarbeidsavtale.

8. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9. Uenighet

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

10. Dato og underskrift

Dato, Dato,

----------------------------------------- ----------------------------------------
Tana kommune v/ordfører Helse Finnmark HF

Side 115



Tjenesteavtale nr 4

mellom

Deanu gielda - Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om 
døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale 

helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd 
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kommunen) og Helse Finnmark HF 
(heretter helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første avsnitt 
nr. 4. 

Det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp skal kun gjelde for de pasientgrupper som 
kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg for. 

Det nye tilbudet er ment å bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i 
spesialisthelsetjenesten. Pasientene skal i kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold sikres like god eller bedre behandling som ved innleggelse i sykehus.

3. Formål

Denne tjenesteavtalen har som formål å avklare og konkretisere helseforetakets og kommunens 
oppgaver og ansvar for tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd. Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp skal baseres på et samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Denne avtalen regulerer samarbeidet omkring kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold og omfatter ikke desentralisert spesialisthelsetjeneste og andre oppgaver som HF 
og kommunene regulerer i andre avtaler.

Avtalen omhandler og regulerer oppgaver og tiltak som kommunen og helseforetaket skal eller 
kan samarbeide om, jf. blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 (Kommunens plikt til 
samhandling og samarbeid), § 6-2 (Avtaler) og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e 
(Samhandling/samarbeid). 

Avtalen beskriver hvordan pasienten sikres en fullverdig tjeneste frem til etablering av 
kommunale ø-hjelpssenger og under oppbyggingen av disse.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter som partene er 
tillagt etter lov og forskrifter. 

4. Lovgrunnlaget

Kommunens ansvar for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp beskrives i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5, 
tredje ledd: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og 
brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.» 
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Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven skal være forsvarlige jfr. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 4.1 Forsvarlighet:

Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:
a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud,
b. den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,
c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde 
sine lovpålagte plikter og 
d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene.

5. Kommunens ansvar og beskrivelse av tilbudet 

Tana kommune har ansvar for at det finnes et tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp for 
innbyggerne i kommunen fra senest 1.1.2016. Kommunen har systemansvar og medisinsk-faglig 
ansvar for tilbudet.

a) Kommunen skal etablere 2 døgnplasser for å ivareta det lovpålagte kommunale 
øyeblikkelig hjelp tilbudet lokalisert i kommunen.

b) Dette kommer i tillegg til de 2 sykestueplassene som er avtalt i tjenesteavtale 1.

Kommunen organiserer sitt øyeblikkelig hjelp døgntilbud etter modell 1 (vedlegg 1), og forplikter 
seg herved til å kunne gi tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold til den pasientgruppen som er 
egnet for dette tilbudet.

Planleggingen av det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet må omfatte en prosess, som ender 
opp i en plan som omhandler framdrift, økonomi og drift. Denne må beskrive når og hvordan 
tilbudet skal opprettes og hva det skal inneholde, eller at tilbudet videreføres som i dag. 
Tidspunkt for etablering skal godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet etter individuell 
søknad. 

Kommunen forplikter seg til å drive tilbudet etter en plan, som minst skal beskrive punktene slik 
de fremgår i vedlegg 1. 

Helsedirektoratets faglige retningslinjer og veileder for drift av kommunale øyeblikkelig hjelp 
plasser skal implementeres i driften: “Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold”
(vedlegg 2). ”Kommunen/den ansvarlige for virksomheten må sørge for nødvendig opplæring av
personell, og ha planer og rutiner for undervisning, hospitering, veiledning og praktisk trening.” 

6. Helseforetakets ansvar og tilbud

I tilknytning til kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp har helseforetaket plikt 
til å dekke kommunens behov for råd og veiledning i konkrete pasienttilfeller. Slik veiledning skal 
være tilgjengelig for kommunens allmennleger på kort varsel. Helseforetaket skal oppgi 
telefonnummer til kontakt for slik veiledning.

Det skal legges til rette for ordninger for strukturert samarbeid rundt pasienter innlagt i ø-
hjelpsenger i kommunen. Dette må skje innenfor rammer som er egnet i praksis både for 
helseforetaket og kommunen.
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Helseforetakets plikter og tilbud etter denne avtalen skal sees i sammenheng med ordningene 
etter tjenesteavtalene 6 og 7 om henholdsvis “retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring 
og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering,”  og “samarbeid om forskning, 
utdanning, praksis og læretid”.

Helseforetakets forpliktelser hva gjelder støttefunksjoner, slik som elektronisk samhandling og 
kliniske tjenester over videokommunikasjon (VK), er nærmere beskrevet i tjenesteavtale nr. 9.

Helseforetaket har ansvar for transport av pasienter i forbindelse med det kommunale 
øyeblikkelig hjelp tilbudet på samme måte som øvrig pasienttransport.

Helseforetaket forplikter seg til å delta i faglig evaluering av driften ved ø-hjelpsengene. Dette 
kan gjøres i tilknytning til reforhandling av denne avtalen.

7. Samarbeidstiltak

Partene skal holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning innenfor det enkelte 
ansvarsområdet, jfr. pkt. 7 i overordnet samarbeidsavtale. 

Den annen part forplikter seg til å bidra ved utarbeidelse av prosedyrer som berører begge 
parter, eller prosedyrer hvor kommunene overtar oppgaver som tidligere har vært oppgaver for 
helseforetaket. Partene skal så langt det er mulig bidra i prosessen med å utvikle det 
kommunale tilbudet når den andre parten ber om det 

Partene etablerer et gjensidig samarbeid hva gjelder kompetansebehov, veiledning og 
kompetanseutvikling, jfr. tjenesteavtale nr. 6.

Partene sørger for at elektroniske kommunikasjonsløsninger, videokonferanseutstyr og lignende 
tas i bruk der det er mulig og hensiktsmessig, jfr. tjenesteavtale nr. 9.

Kommunen gir befolkningen informasjon om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig 
hjelp i samarbeid med helseforetaket.

8. Kontaktpunkter/Kontaktpersoner

Partene oppretter faste kontaktpunkter for dialog om avtalen dersom det underveis oppstår 
behov for det.
Partene utveksler ajourført oversikt over navn, telefon og e-postadresse til disse kontaktpunkter.

9. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen:

Vedlegg 1: Utdyping av innhold i driftsplan for øyeblikkelig hjelp døgnopphold

10. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale mellom foretaket og kommunene når det gjelder 
håndtering av avvik og uenighet. 
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11. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012, er midlertidig og gjelder frem til 1.7.2013.

Partene kan si opp avtalen med ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 
andre ledd. Dersom avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte 
avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen regelmessig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. En slik gjennomgang skal også omfatte vedlegg/prosedyrer.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres
eller erfaringer tilsier behov for dette.

12. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket.

13. Dato og underskrift

Sted og dato:

For Tana kommune

Sted og dato:

For Helseforetaket
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Vedlegg 1

Utdyping av innhold i driftsplan for øyeblikkelig hjelp døgnopphold:

Valg av modell for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold:
Modell 1: 
Senger med nødvendig kompetanse og utstyr tilgjengelig (små kommuner)
Modell 2: 
Senger med mer kompetanse og utstyr tilgjengelig (større kommuner/ interkom. samarbeid)
Modell 3: 
Senger lokalisert i sykehus 

Undersøkelser som skal kunne utføres og utstyr som må finnes (minimumsstandard):
- Hb/ CRP/ blodsukker for å følge behandlingsresponsen
- Urin stix
- EKG
- Utstyr for intravenøs behandling 
- Pulsoksymeter
- Oksygen og medikamenter etter liste

Krav til bemanning:
- sykepleier i aktiv vakt 24/7
- tilsynslege (etter behov/ antall plasser)
- lege må være tilgjengelig hele døgnet
Kompetansekrav til bemanningen i henhold til veilederens punkt 4.4. må beskrives nærmere i 
driftsplanen for øyeblikkelig hjelp tilbudet.
Ø-hjelpsenger kan kun være lokaliserte i kommuner hvor legevakt er lokalisert i samme 
kommune hele døgnet.

Pasienter som kan være aktuelle for innleggelse i kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud: 
Kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud skal erstatte øyeblikkelig hjelp tilbud i sykehusene. Disse 
sengeplassene skal derfor bare brukes til pasienter, som i fravær av dette tilbudet ville vært lagt 
inn på sykehus. Forut for innleggelse skal pasienten være tilsett av lege, og tilstanden må være 
avklart diagnostisk og behandlingsmessig ved innleggelse. Innleggende lege må ha vurdert 
risikoen for endring av diagnose og behandling som liten. Innleggende lege er faglig ansvarlig til 
annen lege har tilsett pasienten, og pasienten må forventes utskrivningsklar til hjem eller annet 
kommunalt tilbud innen 72 timer. Tilbudet skal utelukkende brukes til pasienter hvor det 
foreligger medisinskfaglige vurderinger som tilsier at innleggelse er forsvarlig og hvor 
innleggelse i sykehus ikke er nødvendig.

Pasienter som skal innlegges i sykehus:
Dersom ansvarlig lege vurderer at pasienten er for syk til å bli innlagt i et kommunalt øyeblikkelig 
hjelp tilbud, skal pasienten innlegges i sykehus. Det samme gjelder hvis det ikke er ledig plass i 
det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet.

Nærmere inklusjons- og eksklusjonskriterier for de kommunale ø-hjelpsengene kan avtales i de 
lokale tjenesteavtalene (se punkt 4.1. i veilederen (vedlegg 2)).

Pasienter som bør få annet tilbud i kommunen: 
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Pasienter som ikke fyller kriterier for behandling i sykehus eller i kommunale ø-hjelpsenger, skal 
få ivaretatt sine behov i andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, f.eks. 
pasienter som trenger avlastningsplass, hjemmeboende pasienter i påvente av sykehjemsplass 
og pasienter i påvente av behandling i spesialisthelsetjenesten som ikke kan være hjemme.

Dokumentasjonskrav:
Beskrivelse av rutiner for dokumentering av behandling, oppfølging og utskrivning.

Kvalitetssikring og internkontroll:
Beskrivelse av rutiner for kvalitetssikring av rutiner og drift, samt internkontroll.

Evaluering: 
Beskrivelse av rutiner for faglig evaluering av tilbudet (klinisk fagrevisjon).

…………………………………………………………………………………………………………

Aktuelle lenker:

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kommunenes-plikt-til-oyeblikkelig-hjelp-
dognopphold-veiledningsmateriell/Publikasjoner/veiledningsmateriell-for-kommunenes-
plikt-til-hjelp.pdf
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Tjenesteavtale nr 6

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 

hospitering
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark helseforetak (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 6. 

3. Formål

Formålet med denne tjenesteavtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og 
oppgaver i henhold til gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for 
faglige nettverk og hospitering.

I tillegg skal denne tjenesteavtalen bidra til at partene i fellesskap etablerer gode 
samarbeidsstrukturer, rutiner og samhandlingstiltak på ovenstående områder som vil ha 
betydning for utviklingen av helse- og omsorgstjenesten fremover og bidra til å sikre trygge 
helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.

Partene kan ikke ved denne eller andre avtaler innskrenke ansvar eller plikter partene er tillagt 
etter lov og forskrifter.

4. Lovgrunnlaget

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
Lov om spesialisthelsetjenester m.m. av 2. juli 1999 nr. 61.
Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) kapittel 5 Taushetsplikt og opplysningsrett og 
kapittel 8 Dokumentasjonsplikt

Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 nr. 6 pålegger avtalepartene å lage opplegg som ivaretar 
informasjons- og kunnskapsutveksling 

Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3 fastsetter spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette omfatter at spesialisthelsetjenesten skal gi 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige 
forhold som er påkrevet for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal kunne løse 
sine oppgaver etter lov og forskrift. 

Avtalen legger til grunn arbeidsgivers lovfestede ansvar for etter og videreutdanning av egne 
ansatte. 
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5. Samarbeidsområder

5.1 Partenes felles ansvar og oppgaver:

 Kartlegging av behov for kompetanseutvikling, og tiltak for å møte behovene.
 Årlig gjennomgang av kompetansebehov for å initiere og følge opp samarbeid om 

informasjon og kunnskapsutvikling.
 Etablere faglige nettverk/fagfora innenfor de tjenesteområder partene blir enige om. 
 Arbeide for kvalitetsutvikling i form av dokumentasjon av faglig praksis og drift, 

fremskaffe og kvalitetssikre data til bruk i kunnskapsutvikling når det ligger til rette for 
dette. 

 Gjensidige hospiteringsordninger for kunnskaps- og kompetanseutveksling. 
Hospitering skal gi både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. 

 Samordning av legemiddellister mellom nivåene i helsetjenesten, og system/rutiner 
for riktig bruk av legemidler ved definerte tilstander. 

 Gjøre egne relevante e-læringstilbud tilgjengelig for den annen part, og eventuelt å 
utvikle lokalt tilpassede e-læringstilbud ved behov. 

 Gjøre egne relevante behandlingsprosedyrer og faglige retningslinjer tilgjengelig for 
den annen part. 

 Gradvis utarbeide og implementere standardiserte pasientforløp som omfatter hele 
behandlings- og rehabiliteringskjeden. 

 Etter nærmere avtale yte veiledning som ledd i videre- og etterutdanning av 
helsepersonell. 

 Arbeide for å styrke samarbeidet med universiteter og høgskoler som samarbeidende 
tredjepart med stort ansvar for grunn- og videreutdanning. 

 Ved opprettelse av nye møteplasser mellom partene, er det vesentlig at avtalte 
overordnede samhandlingsstrukturer brukes (jfr. Overordnet samarbeidsavtale). Dette 
dekkes av kulepunkt 1, 2 og 3. 

 Partene må sørge for tydelig adresse og henvende seg til hos den andre part ved 
kompetanse og veiledningsbehov. 

5.2 Partenes ansvar og oppgaver

 Gjennomgå egne systemer og rutiner, og eventuelt tilpasse disse for å følge opp de 
felles forpliktelser i avtalen. 

 Bidra til å utarbeide felles behandlingsprosedyrer. 
 Bidra til å øke bruksområdene for telemedisinske tjenester.  
 Tilrettelegge for hospitering og deltakelse i fagnettverk og fagfora tvers av nivåer og 

fagområder.
 Innhente og systematisere relevante data og informasjon til årlig gjennomgang av 

kompetansebehov og sykdomsutvikling.
 Gjøre relevante e-læringstilbud og behandlingsprosedyrer tilgjengelig for den annen 

part. 
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I tillegg skal helseforetaket bidra til å vedlikeholde og utvikle breddekompetanse i kommunen 
for å imøtekomme hjelpebehov hos personer med store, sammensatte, og kroniske lidelser og 
sykdommer

5.2 Kommunens oppgaver/forpliktelser

 Gjennomgå egne systemer og rutiner, og eventuelt tilpasse disse for å følge opp de 
felles forpliktelser i avtalen. 

 Bidra til å utarbeide felles behandlingsprosedyrer. 
 Bidra til å videreutvikle bruksområdene for telemedisinske tjenester.  
 Tilrettelegge for hospitering for personell i kommunen, delta i fagnettverk og fagfora 

på tvers av nivåer og fagområder.
 Innhente og systematisere relevante data og informasjon til årlig gjennomgang av 

kompetansebehov og sykdomsutvikling.
 Gjøre relevante e-læringstilbud og behandlingsprosedyrer tilgjengelig for kommunen. 

6. Brukermedvirkning   

Partene skal samarbeide om tiltak for å styrke brukernes kompetanse som part i eget 
behandlingsforløp, og som medvirker i plan- og tiltaksarbeid.

7. Finansiering

Ansvarsprinsippet legges til grunn for finansiering av tiltak som følger av denne avtalen. 
Dette innebærer at partene bærer egne kostnader, med mindre annet er særskilt avtalt, eller 
finansiert på annen måte.

Dekning av kostnader for tredje part som involveres i samarbeidet deles likt mellom partene, 
dersom annet ikke er fastsatt i lov og forskrift, eller avtaler. Dette kan gjelde kompensasjon til
helsepersonell med avtale med det offentlige, brukere, frivillige/humanitære organisasjoner 
eller private tjenesteytere. 

8. Avvik
Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av utenighet.

8. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.
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9. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak.

10. Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Dato:

Helse Finnmark helseforetak
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Side 1

Tjenesteavtale nr 7

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
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Side 2

1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune (heretter kalt kommunen) og Helse 
Finnmark HF (heretter kalt helseforetaket).

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, 
første avsnitt nr. 7. 

3. Formål

Samarbeidsavtalen skal legge til rette for at det utvikles felles tiltak for å styrke 
kunnskap. 
Avtalen skal sikre at begge parter bidrar inn i praksisutdanningenes volum og 
innhold, og sammen påvirke utdanningsinstitusjonene slik at utdanningenes kapasitet 
og innhold er tilpasset samfunnets behov. Det skal bygges opp kompetanse hos 
helse- og omsorgspersonell, og legges til rette for forskning og innovasjon som 
understøtter samhandlingsreformens intensjoner. 

4. Lovgrunnlaget

Spesialisthelsetjenesteloven, helseforetaksloven og helse- og omsorgstjenesteloven 
definerer partenes ansvar for forskning og utdanning, og samarbeid om disse 
oppgavene. 

Spesialisthelsetjenesteloven definerer også en lovpålagt veiledningsplikt fra 
spesialisthelsetjenesten overfor kommunene, jf § 6-3 i loven. Undervisning og 
opplæring er definert som oppgaver i § 3-5, og 3-10, i tillegg til definering av 
forskning og utdanning av helsepersonell som lovpålagte oppgaver i § 3-8.
Helseforetakslovens §1 viser også til at helseforetakene skal legge til rette for 
forskning og undervisning.

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at partene skal samarbeide om forskning, 
utdanning, praksis og læretid (§ 6-2). Nærmere bestemmelser om dette, og særlig 
kommunens plikter, finnes i lovens kap.8.
I tillegg til det formelle lovgrunnlaget vises det til Helse- og omsorgsdepartementets 
forskningsstrategi (2006-). Denne beskriver departementets sektoransvar for 
forskning i helsesektoren, og skisserer departementets mål og strategier på området.

5. Partenes ansvar og oppgaver 

Helseforetakets ansvar og oppgaver:

 Lovfestet plikt til å ivareta utdanning og forskning i eget helseforetak. 

 Stille et gitt antall praksisplasser til studenter i både grunn- og etter- og 
videreutdanning fra universiteter og høgskoler, og tilby en kvalitativt god 
praksisundervisning. 
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Side 3

 Undervisningen skal være kunnskapsbasert.

 Stille læreplasser til disposisjon for videregående utdanning.

 Drive spesialistutdanning av leger og psykologer.

 Ivareta klinisk pasientnær forskning, samt drive både behovsbasert og 
forskningsbasert innovasjon.

 Følge opp Helse Nords forskningsstrategi (2010-2013) og helseforetakets 
egen forskningsstrategi, og bidra til å gjøre disse kjent for kommunene.

 Følge opp strategi for samhandlingsforskning som vil komme fra Helse- og 
omsorgsdepartementet i 2012.

Kommunens ansvar og oppgaver:

 Medvirke til og legge til rette for forskning for den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, jf Helse- og omsorgstjenesteloven § 8-3. 
Medvirkningsansvaret innebærer ikke at kommunene selv må initiere eller 
finansiere forskning. 

 Følge opp strategi for samhandlingsforskning i 2012, samt en veileder, som vil 
konkretisere hva medvirkningsansvaret innebærer.  Disse dokumentene vil gi 
viktige føringer for samarbeid om forskning mellom tjenestenivåene. 

 Medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell, i så vel 
grunnutdanninger (både videregående og høyere utdanning) som videre- og 
etterutdanning. Kommunens ansvar og medvirkning er knyttet til praksisdelen 
av aktuelle utdanninger. 

 Medvirke til gode og relevante praksisarenaer i tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner. Det må tilrettelegges for samarbeid 
mellom de ulike helseprofesjonene i praksis. 

Partenes felles forpliktelser:

 Gi elever, lærlinger og studenter god praksis. Begge parter har ansvar for at 
det legges til rette for forskning.

 Legge til rette for å delta i forskernettverk og samarbeidsfora for forskning og 
innovasjon mellom aktuelle aktører.

 Legge til rette for å kunne oppfylle ansvaret for gjennomføring av pålagt innhold og 
dimensjonering av praksisdelen av utdanningene. Videre har partene et ansvar for å 
tilrettelegge for at studenter i praksis kan følge pasientforløp på tvers av 
tjenestenivåene. 
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 Kommuner og helseforetak har et felles ansvar for rekruttering og utdanning av 
helsepersonell. 

 Kommuner og helseforetak må samarbeide med utdanningsinstitusjonene og 
bidra til å sikre tilstrekkelig med praksisplasser og lærlingeplasser av god 
kvalitet. Yrkesgrupper og fagområder der man ser særlige behov, bør 
prioriteres. 

 Kommuner og helseforetak bør ha et aktivt forhold til å synliggjøre egne behov 
på dette området overfor undervisningsinstitusjonene, og der det er naturlig å 
samarbeide i dialogen med undervisningsinstitusjonene.

 Både helseforetak og kommuner deltar i programmer for videreutdanning av 
helsepersonell. For å bidra til å sikre samhandlingskompetanse samt effektiv 
ressursbruk bør partene, der det er naturlig, invitere avtalepartner til å delta i 
programmene. 

 Fremskaffing av data fra helsetjenestene er, i tillegg til bruk i forskning, også 
viktig for styring og utvikling av helsetjenesten. Begge parter forplikter seg til å 
bidra i arbeidet med systematisk fremskaffing av styringsdata fra 
helsetjenesten, samt å bidra i arbeidet med å utarbeide felles strategier for 
helsetjenesten i det aktuelle avtaleområdet. 

6. Brukermedvirkning

Partene forplikter seg til å tilrettelegge for: 

 brukermedvirkning i saker og fora innen forskning, utdanning, praksis og 
læretid. 

 brukermedvirkning på praksisarenaer, og arenaer for forskning og innovasjon. 

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom 
avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen 
løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for 
avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

8. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom kommunen og helseforetaket.
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9. Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Sted og dato:

Helse Finnmark HF
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Tjenesteavtale nr 8

mellom

Deanu gielda - Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om jordmortjenester
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 8. 

3. Formål

Målet er at gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 

4. Lovgrunnlaget

Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle 
krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og/eller regionalt regelverk. Partene 
skal gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og innhold i disse. Særlige viktige 
bestemmelser finnes i:
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61
 Lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr 64

I tillegg er Stortingsmelding nr 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet. Om en 
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”, og Helsedirektoratets 
anbefalinger i veilederen ”Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen” (2010) 
førende dokumenter.

5. Ansvars- og oppgavefordeling mellom HF og kommune 

5.1. Kommunens ansvar og oppgaver. 

 Svangerskapsomsorg for friske gravide.
 Sikring og vedlikehold av kompetanse hos all personell som er involvert i 

svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste inkludert lokale akuttøvelser.
 Sikre at jordmødre ansatt i kommunen har mulighet for hospitering (enten internt i 

regionene eller på andre sykehus) – minimumskrav minst en uke hvert år for hver 
jordmor.

 Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 
svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket.

5.2. Helseforetakets ansvar og oppgaver. 

 Oppfølging av risikogravide.
 Bidra til å sikre og vedlikeholde kompetanse hos alt personell som er involvert i 

svangerskapsomsorg og evt. følgetjeneste, inkludert lokale akuttøvelser.
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 Tilrettelegge for at jordmødre fra primærhelsetjeneste har mulighet for hospitering. 
Det stilles krav til at jordmor har mulighet til praktisk trening og deltakelse i daglig 
arbeid.

 Tilrettelegge for at involvert personell kan delta i regionale kurs om 
svangerskaps/fødselsomsorg og i lokale kurs arrangert av helseforetaket. 

 Tilrettelegge for at helsepersonell fra primærhelsetjenesten kan delta i akutte øvelser i 
fødeinstitusjon/prehospitale tjenester.

 Tilby minst en gang i året felles tverrfaglig kurs for ansatte i spesialist og 
primærhelsetjeneste. 

 Ha rutiner for transport av fødende og nyfødte.
 Ha rutiner for opphold i nærheten fødested for selekterte kvinner i påvente av fødsel, 

inklusiv dekning av reise og oppholdsutgifter. 
 Epikrise sendes fastlege, jordmor og helsestasjon, fortrinnsvis elektronisk jfr. 

tjenesteavtale 5 pkt.7. 

5.3 Felles ansvar for helseforetak og kommune

 Informasjon om fødetilbudet i regionen til kvinnen og familien.
 Etablere samhandlingsarena med møte mellom nivåene minst en gang i året.
 Tilrettelegge for elektronisk informasjonsutveksling; jfr. overordnet 

samarbeids, og tjenesteavtale nr 9, samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
 Organisering av barselperioden med særlig fokus på tidlig hjemreise. 
 Utarbeide felles retningslinjer for de anbefalinger som er gitt i 

Stortingsmelding 12 (2008-2009) og Helsedirektorates veileder om 
fødselsomsorg.

Partene er enige om at ansvarsprinsippet gjelder ved finansiering av de forhold som 
reguleres i denne avtalen. Dette innebærer at kommunen og helseforetaket bærer egne 
kostnader i henhold til lovfestet ansvars- og oppgavedeling, dersom ikke annet er 
særskilt avtalt.

Partene er enige om at jordmor, som hovedprinsipp, skal ha èn arbeidsgiver. Partene 
kan ved behov leie/kjøpe jordmortjenester hos hverandre i henhold til særskilt avtale.

5.1. Samarbeid mellom kommuner

 Kommunen har inngått avtale med Nesseby kommune om jordmor- og 
følgetjenester. 

5.2. Brukermedvirkning
 Det vises til overordnet samarbeidsavtale

5.3. Rutiner

Partene skal i samarbeid utarbeide følgende rutiner: Disse vedlegges denne avtalen 
fortløpende når disse er ferdigstilt. 

 Implementering av regionale seleksjonskriterier
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 Tilkalling av legevaktslege ved akutte situasjoner
 Samtidighetskonflikter
 Kontakt ved ev. problemer
 Tilkalling/bestilling av ambulanse 
 Håndtering av akutte situasjoner
 Organisering av tilbudet til kvinner med minoritetsbakgrunn/asylsøkere

5.4. Andre avtalespesifikke forhold

Følgende avtaler er vedlegg til denne avtalen:
 Avtaler om følgetjeneste (der det er aktuelt).

6. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder avvik og håndtering av uenighet.

7. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies opp, 
skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Slik gjennomgang skal også omfatte tjenesteavtaler og vedlegg.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

8. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

9. Dato og underskrift

Sted og dato:

For Tana kommune

Sted og dato:

For Helse Finnmark helseforetak
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Tjenesteavtale nr 8, delavtale 1

mellom

Deanu gielda - Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med 
lang reisevei til fødeinstitusjon 
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Vedlegg til tjenesteavtale nr 8: Samarbeid om jordmortjenester
1. Parter

Avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

2. Bakgrunn

Ansvaret for følgetjenesten og nødvendig beredskap for gravide og fødende ble overført til 
regionale helseforetak 1. januar 2010. Ansvaret for transporten knyttet til følgetjenesten ligger 
allerede på de regionale helseforetakene på lik linje med ansvar for annen syketransport 
inklusiv ambulansetjeneste. 

Fra 1. januar 2012 overføres finansieringsansvaret for kvalifisert ledsagelse ved jordmor og 
lege fra folketrygden til regionale helseforetak. 

Denne delavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5 første avsnitt nr. 
8. Avtalen er slik at den kan inngå i lovpålagt tjenesteavtale (nr 8) – samarbeid om 
jordmortjenester.

3. Formål

Formålet med denne avtalen er å klargjøre helseforetakets og kommunens ansvar og oppgaver 
i forbindelse med følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til 
fødeinstitusjon.

4. Avtaleverk 

I henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2 nr.8, pkt. 5.6, vil den samlede 
”Tjenesteavtale nr. 8” inneha følgende delavtaler: 

1. Avtale om følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til 
fødeinstitusjon.

2. Avtale om organisering av fødestuer (der det er aktuelt). 

5. Definisjoner 

Følgende forståelse skal legges til grunn i forbindelse med gjennomføring av denne og andre 
delavtaler med vedlegg.

Følgetjeneste 

Med følgetjeneste menes 
a) før eventuell transport: vurdering av eventuelt transportbehov for gravide/kvinner i 

fødsel av kvalifisert helsepersonell, og 
b) under transport: nødvendig følge av kvalifisert helsepersonell til fødestedet 

Beredskap 
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Med beredskap menes forsvarlig organisering av vaktberedskap i forbindelse med 
følgetjenesten.
Reisetid 

Med reisetid menes den tid gravide/kvinner i fødsel er i transport fra kommunesenter til 
nærmeste fødeinstitusjon. 

6. Organisering 

Beredskapsordningen organiseres på følgende måte (velg ett alternativ): 

Ordning med kontinuerlig interkommunalt vaktsamarbeid for Nesseby og Tana kommune. 

7. Økonomisk oppgjør mellom helseforetak og kommune

Finansiering av døgnkontinuerlig vakt av jordmortjeneste jfr. ”Finansiering av vaktberedskap” 
i vedlegg 1. 

8. Omfang/innhold 

Samarbeidet jfr. denne avtale omfatter både følgetjeneste, og beredskap i sammenheng med 
følgetjeneste. 

8.1.Faglige krav 

 Det skal være beredskap for følgetjeneste der reisetid til fødeavdeling overstiger 1,5 
time. 

 Behovet for følgetjeneste skal vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle (jfr st.mld 12).
 Det skal være kompetanse til å ivareta transportfødsler og den fødendes behov for 

trygghet.
 Det skal etableres et system for å vurdere den gravide ved akutte problemstillinger og 

avgjøre hvem som har behov for følge.

8.2.Kompetanse

 Følgetjeneste omfatter jordmor og/eller lege med tilstrekkelig oppdatert 
fødselskompetanse. 

 Beredskap i sammenheng med følgetjeneste innebærer organisering av 
vaktberedskap med kvalifisert helsepersonell.

 Følgetjeneste kan inngås i samarbeid mellom jordmor- og legetjeneste, eller i 
samarbeid mellom fødeavdeling og ambulansetjeneste der det ikke er grunnlag for 
egen jordmorberedskap. 

 Ansvar for faglige kurs/hospitering for kommunejordmor er delt mellom kommunen og 
helseforetaket ut i fra kursets faglige innhold. 

8.3.Kriterier for å utløse følge til fødeinstitusjon

 Hvis man vurderer at det foreligger stor fare for fødsel under transport, eller hvis det 
foreligger patologi som krever kvalifisert følge. 

 Transportform og valg av fødested for selekterte risikogravide skal vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. Det skal i utgangspunktet legges opp til planlagt reise og innleggelse for 
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den enkelte kvinne, slik at det unngås unødvendig risikotransport eller utrygghet, 
samt reduserer behovet for følgetjeneste.

8.4.Medisinskfaglig ansvar

 Det overordnete medisinskfaglige ansvaret for følgetjenesten ligger i Helse Finnmark 
ved avdelingsoverlegen i føde-/gynekologisk avdeling. 

 Avdelingsoverlegen har imidlertid delegert de administrative oppgavene knyttet til 
følgetjenesten til avdelingsjordmor. 

 Kommunen skal utnevne en koordinator for følgetjenesten som skal ivareta 
kommunikasjon og være kontaktperson med Helse Finnmark. 

8.5.Ansettelsesforhold 

 Jordmors ansvar og arbeidsforhold knyttet til beredskap og følgetjeneste, skal 
spesifiseres i ansettelses/arbeidsavtalen 

 Jordmor i beredskaps-/følgetjeneste skal dekkes av arbeidsgivers ansvars- og 
yrkesskadeforsikring 

8.6.Faglig oppdatering 

Hver av partene skal sørge for at det legges til rette for forsvarlig jordmorkompetanse 
i henholdsvis helseforetaket og kommunen. 

Partene skal samarbeide om en rullerende kompetanseplan for det personalet i 
helseforetaket og kommunen som omfattes av beredskap og følgetjenesten. 

Helseforetaket skal ta initiativ til dette. Kommunen skal delta. Første plan skal være 
ferdig senest 31.12.2012. 

8.7.Ansvar for informasjon 

Kommunen v/primærhelsetjenesten har ansvaret for å informere den gravide om 
ordningen som finnes i kommunen. Det skal dokumenteres at slik informasjon og 
tilbud er gitt. 

Helseforetaket skal sørge for at avtalen og dens innhold er kjent i relevante 
avdelinger i helseforetaket, og hos AMK sentralen. Dette inkluderer hvilke kommuner 
som er omfattet av avtalen. 

8.8.Spesifiserte krav til dokumentasjon og informasjon 

 Innholdet i beredskaps- og følgetjenesten 
o Hva forventes 
o Kvalitetskrav 

 Hvem som har ansvaret for vurdering av den fødende.
 Retningslinjer for fakturering – oppgjør og kontaktperson i foretaket.
 Hvem som har ansvar for å planlegge og å koordinere beredskapen mellom 

kommunene.
 Hva gjøres ved sykefravær og annet fravær.
 Særlige ordninger i ferier/høytider.
 Rutiner ved samtidighetskonflikter.
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 Hvem informerer om ordningen til innbyggere/fødende.
 Ansvaret for en til enhver tid oppdaterte vaktlister/tlf legevakt og AMK.
 Navn på medisinskfaglig ansvarlig i Helse Finnmark og koordinator for følgetjenesten 

i kommunen 

9. Elektronisk meldingsutveksling 

Tjenester som sykehuset distribuerer elektronisk, tilbys via Norsk Helsenett. Når elektronisk 
kommunikasjonsløsning for samhandling mellom kommunen og helseforetaket er innført, 
skal denne benyttes. Der det er utviklet egne fagspesifikke maler for meldingsutveksling, skal 
disse benyttes. 

10. Iverksetting, revisjon og oppsigelse 

Tjenesteavtalen trer i kraft fra 1.9.2012 og gjelder for en periode på to år. Tjenesteavtalen 
evalueres årlig og revideres ved behov. 

Avtalen kan sies opp av begge parter. Oppsigelsestiden er 12 måneder og løper fra og med 
første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

Partene har før utløpet av oppsigelsestiden en gjensidig plikt til å sørge for at det inngås en 
ny delavtale nr.1 til tjenesteavtale nr.8. Dersom partene ikke kommer til enighet om ny 
delavtale før utløp av oppsigelsestiden løper gjeldende delavtale inntil ny avtale er inngått. 

11. Vedlegg 

Følgende vedlegg anses som en del av denne delavtale: 
1. ”Premisser for inngåelse av avtaler om følgetjeneste for gravide mellom 

Helseforetak og kommuner i Helse Nord” 

12.Avvik/uenighet 

Avvik og/eller uenighet/er og/eller tvist/er håndteres i henhold til prinsipper nedfelt i 
overordnet samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

13. Dato og underskrift

Sted og dato:

For Tana kommune

Sted og dato:

For Helse Finnmark helseforetak
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Tjenesteavtale nr. 9

mellom

Deanu gielda/Tana kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
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1. Parter

Denne avtalen er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale pkt. 5, første 
avsnitt nr. 9. 

3. Formål

Gjennom denne avtalen forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet ved 
bruk av IKT - systemer. Samarbeid om IKT-løsninger og utviklingen av IKT-systemer lokalt er 
av stor betydning for å få til god samhandling. 

Formålet er å sikre: 
At utviklingen innenfor bruk av IKT- løsninger er framtidsrettet
At meldinger med korrekt innhold kommer frem til riktig mottaker til riktig tid 
At videokonferanseutstyr kan benyttes ved behov

Avtalen skal bidra til:
 Enkel og rask tilgang til pålitelig pasientinformasjon.
 Bruk av standardiserte elektroniske meldinger mellom partene.
 At partene legger til rette for og følger opp at informasjonsutveksling ved 

meldingsutveksling og ved bruk av video-systemer foregår sikkert og i tråd med 
lovverk, retningslinjer og andre avtaler. 

 At informasjonsutvekslingen omfatter alle relevante parter, inkludert fastlege, 
fysioterapi, pleie- og omsorgstjenester, helsestasjoner, habilitering og 
rehabilitering, spesialisthelsetjenesten, private spesialister og apotek.

4. Lover, forskrifter og retningslinjer 

4.1 Lovtekst
Partene forplikter seg gjennom denne avtalen, retningslinjer, veiledere og praksis å oppfylle 
krav og forpliktelser som følger av lov og annet nasjonalt og eller regional regelverk. Partene 
skal gjøre egne ansatte kjent med relevant lovverk og relevant innhold i disse. Særlig viktige 
bestemmelser finnes i:

 Lov om helsepersonell m.v av 2. juli 1999 nr 64
 Lov om pasient og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr 30
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr 61
 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger av 18. mai 2001 nr 24
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Listen er ikke uttømmende og partene skal være oppmerksom på annet lovverk som vil være 
relevant for den enkelte tjeneste og samarbeid om IKT-løsninger samt endringer i lovverket. 
Partene skal ha særlig fokus på at bruk av IKT-tjenester skal sikre pasientenes rettigheter, 
taushetsplikt og personvern.

Partene skal ha etablert systemer og organisering som skal ivareta informasjonssikkerheten. 
Partene skal dokumentere egen informasjonssikkerhet, og gi hverandre opplysninger som er 
nødvendige for å ivareta informasjonssikkerheten.

4.2 Særlige relevante forskrifter

 Forskrift om tekniske funksjonskrav til kommunikasjons-teknisk utstyr som inngår i 
helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. (2000-12-20)

 Norsk pasientregisterforskriften, NPR. Forskrift om innsamling og behandling av 
helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) (2007-12-
07)

 Journalforskriften
 Forskrifter til helse- og omsorgstjenesteloven
 Personopplysningsforskriften (Forskrift om behandling av personopplysninger) (2000-

12-15)
 Helseinformasjonssikkerhetsforskriften. Forskrift om informasjonssikkerhet ved 

elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre (2011-06-
24)

4.3 Veiledere                                       

 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen)
Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet seg 
til å overholde krav gitt i Normen. (Omtaler bl.a. personvern, informasjonssikkerhet, 
databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon.)

 Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling  
Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må være 
på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være forsvarlig. 
Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, samt 
noen krav som er veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene. (trolig i 2013)

 KITH: Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (ELIN-k 
meldinger).   

 Norsk Helsenett sine krav for bruk av NHN-video 

  Helsedirektoratet: Volvenhttp://www.volven.no/ (kodeverk for elektroniske meldinger)
Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til 
helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, 
begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m.

5. Vedlegg

Følgende dokumenter er vedlegg til denne avtalen: 
 Vedlegg 1: Anbefalinger for tilrettelegging ved bruk av videokonferanseutstyr 
 Vedlegg 2: Elektroniske lenker til veiledere i pkt 4.3 
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6. Ansvar og forpliktelser ved samhandling om IKT- løsninger

6.1 Meldingsutveksling
6.1.1 Partene plikter å legge til rette for bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom 

partene slik at tilbudet blir tilgjengelig og av god kvalitet. Elektronisk 
meldingsutveksling omfatter alle meldingstyper som sendes mellom alle 
journalsystem i helsetjenesten. 

6.1.2 Tana kommune forplikter seg til å ha vedtatt oppstart av arbeidet med innføring av 
elektronisk meldingsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten innen utgangen av 2013. 

6.1.3 Helse Finnmark helseforetak forplikter seg, når kommunen tar kontakt, å legge til rette 
for kommunen som kommunikasjonspartner. 

6.1.4 Forpliktelsen omfatter også: 
Å følge Normen og anbefalinger gitt i nasjonale veiledere 
Å oppfylle “Krav til elektronisk meldingsutveksling” Helsedirektoratet 1. 

desember 2011 
Å delta i Prosjekt FUNNKe – et implementeringsprogram for elektronisk 

utveksling av helseopplysninger 
6.1.5 Partene forplikter seg til å følge “Standardprosedyrer for elektronisk kommunikasjon 

mellom kommuner og helseforetak”. 
 Standardprosedyrene skal være identiske mellom alle kommuner og helseforetak 

i Helse Nord. 
 Utforming og endring av standardprosedyrer skal vedtas i overordnet 

samarbeidsorgan (OSO) mellom helseforetak/kommuner. 
 Til og med utgangen av 2013 utarbeides forslag til standardprosedyrer 

innenfor rammene av FUNNKe-prosjektet. 

 Standardprosedyrer skal omhandle følgende: 
 Standard meldingskjede med meldinger som skal brukes ved elektronisk 

kommunikasjon utarbeides med utgangspunkt i ”Retningslinjer for bruk 
av PLO-meldinger” (utarbeidet av KITH), jfr. tjenesteavtale nr. 5 

 Rutiner for å håndtere nedetid og melding til kommunikasjonspartnere 
om feil på den elektroniske meldingstjenesten 

 Rutine for dialog/manuell dokumentbehandling ved utilsiktet nedetid 
eller annen feil som går utover den elektroniske kommunikasjonen 

 Rutiner for avvikshåndtering med hensyn til samhandlingsrutiner, hvor 
meldes det, hvem behandler avvikene 

 Rutiner for å håndtere feilsendte meldinger og meldinger på ukjente 
pasienter (pasienter som ikke mottar/ikke skal motta kommunale 
tjenester) 

 Rutiner for dialog om saker som må avklares raskere mellom 
kommunikasjonspartnere enn satt responstid 

6.2 Samhandling ved hjelp av videokommunikasjon (VK)

6.2.1 Partene plikter å samarbeide om utvikling og bruk av videokommunikasjon, slik at 
tilbudet blir tilgjengelig og av god kvalitet. 
Tilbudet kan omfatte videokommunikasjon brukt som et administrativt, et 
kompetansebyggende eller et klinisk verktøy.

6.2.2 Helseforetaket forplikter seg til å kunne tilby kommunen kliniske tjenester over VK i 
samarbeid med kommunen. 
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6.2.3 Partene forplikter seg blant annet til å 
 Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som klinisk verktøy 
 Utarbeide planer for bruk av videokommunikasjon som kompetansebyggende verktøy 

6.2.4 Ved avtalt bruk av videokommunikasjon skal partene sørge for: 
 At det finnes egnede rom med nødvendig og egnet utstyr 
 At kommunikasjonen oppfyller alle krav til informasjonssikkerhet 
 At utstyret for videokommunikasjon er kvalitetssikret 

7. Utgifter

Med mindre annet følger av lov, forskrift eller avtale mellom partene, dekker partene sine 
egne utgifter som følger av denne avtalen.

8. Brukermedvirkning. 

Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukernes interesser. 
Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. også Overordnet 
samarbeidsavtale pkt. 3.

9. Avvik

Det vises til overordnet samarbeidsavtale når det gjelder håndtering av avvik.

10. Uenighet 

Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet 
samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

11. Varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med ett års 
oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom avtalen sies 
opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen løper ut.

Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen 
endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

12. Dato og underskrift

Sted og dato: Sted og dato:
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For Tana kommune For Helse Finnmark HF
Tjenesteavtale nr 9: Samarbeid om IKT – løsninger lokalt 
Vedlegg 1 

Anbefalt tilrettelegging for bruk av videokonferanseutstyr

Ved avtalt bruk av videokommunikasjon, legge til rette for: 

 Nødvendig rom med VK-utstyr – evt nødvendig mobilt utstyr 
o Med nødvendig tilleggsutstyr 

 Ekstra kamera, PC, dokumentkamera, videoopptaker, ekstra tilkobling for 
eksternt medisinsk utstyr 

 Sikre kommunikasjonsveien 
o Bruke NHN sitt videonett

 Oppfylle NHN sine krav for bruk av NHN-video1

o Bruke datanett med høy kvalitet 
o Konfigurere VK-enhet med sterke passord, adgangskontroll, kryptering 

 Kvalitetssikre VK-utstyr 
o NHN sine minimumskrav for modell og versjon 
o Tjenesten sitt krav til skjermoppløsning og kvalitet 
o Holde VK-utstyr oppdatert 

 Software-versjon 
 Skifte ut enhet etter behov 

 Livslengdespesifikasjon, operasjonell leasing, leasing, leieavtaler 

 Kompetanse 
o Ha support og feilretting lokalt 
o Tilby opplæring lokalt 

 Ha alternativ prosedyre for gjennomføring av tjenesten 
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Tjenesteavtale nr 9: Samarbeid om IKT – løsninger lokalt 
Vedlegg 2 

Elektroniske lenker til veiledere i pkt 4.3 

 Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen) 
www.normen.no.

Virksomheter med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett, har ved avtale bundet 
seg til å overholde krav gitt i Normen. (Omtaler bl.a. personvern, 
informasjonssikkerhet, databehandlingsansvar og elektronisk kommunikasjon.) 

 Helsedirektoratet: Krav til elektronisk meldingsutveksling 
http://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for-
informasjonssikkerhet/dokumenter/prosessdokumenter/Documents/krav-til-
elektronisk-meldingsutveksling.pdf.

Dokumentet gir en oversikt over de mest sentrale kravene/forholdene som må 
være på plass hos en aktør for at elektronisk meldingsutveksling skal være 
forsvarlig. 
Se vedlegg 1. Dokumentet omtaler noen juridisk bindende krav gitt i Normen, 
samt noen krav som er veiledende inntil annet blir bestemt av myndighetene. 
(trolig i 2013) 

 KITH: Veiledende retningslinjer for bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (ELIN-k 
meldinger). (http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____2733.aspx).

Norsk Helsenett sine krav for bruk av NHN-video 
http://videoportal.nhn.no/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemi
d=6.

 Helsedirektoratet: www.volven.no (kodeverk for elektroniske meldinger) 

Volven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til 
helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, 
termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m 
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Tjenesteavtale nr 10

mellom

Deanu gielda/Tana kommune kommune

og 

Helse Finnmark HF

om

Samarbeid om forebygging
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1. Parter

Denne avtale er inngått mellom Tana kommune og Helse Finnmark helseforetak. 

2. Bakgrunn

Denne tjenesteavtalen er inngått i h t overordnet samarbeidsavtale, pkt 5. første 
avsnitt nr. 10. 

2.1 Utarbeidelse av tjenesteavtale 1 – 11 mellom Tana kommune og Helse 
Finnmark HF (partene) er pålagt ved Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester av 14. juli 2011 § 6-2, jfr. Lov om spesialisthelsetjenester 
§ 2-1 e.

2.2 Lov om folkehelsearbeid pålegger både kommuner, fylker og stat å ”tenke 
helse i alt vi gjør”. Tiltak for å utjevne og motvirke sosialt betingede 
helseforskjeller står sentralt. Et sterkt fokus på tverrsektorielt, helhetlig 
helsefremmende arbeid er en avgjørende suksessfaktor. Loven skal sikre 
at kommuner, fylkeskommune og statlige helsemyndigheter setter i verk 
tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig 
måte.

2.3 Tjenesteavtale 10 skal bidra til å styrke samarbeidet om det 
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet mellom kommunene 
og spesialisthelsetjenesten. 

2.4 Tjenesteavtale 10 er på samme måte som de øvrige tjenesteavtalene, 
samt felles samarbeidsavtale, rettslig bindende med mindre annet fremgår 
av selve avtalen. Ved motstrid håndteres uenighet etter reglene i kapittel 
11 (Uenighet og tvist) i overordnet samarbeidsavtale.

2. Definisjoner

3.1 Folkehelsearbeidet defineres som samfunnets totale innsats for å 
opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. Folkehelsearbeidet innebærer 
både helsefremming og sykdomsforebygging. 

3.2 Helsefremmende arbeid defineres som systemrettet arbeid for å fremme 
positive helsefaktorer og redusere negative helsefaktorer.

3.3 Sykdomsforebyggende arbeid defineres som
- primærforebyggende tiltak før symptom eller sykdom oppstår
- sekundærforebygging er tiltak rettet mot symptomfri fase
(sekundærforebygging i symptomgivende fase og tertialforebygging dekkes i 
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andre avtaler) 

4.  Formål

Formålet med denne avtalen er å 

4.1 bidra til at befolkningen sikres et helhetlig tilbud om helsefremmende og 
sykdomsforebyggende tjenester på tvers av forvaltningsnivåer.

4.2 klargjøre ansvars- og oppgavefordeling mellom kommune og helseforetak 
relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid med sikte på 
å øke egenmestring og motvirke sykdom.

4.3 sikre god samhandling og ressursutnytting mellom kommune og 
helseforetak i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.

5.  Samarbeidsområder mellom kommune og helseforetak

5.1 Helseforetaket og kommunen skal samarbeide om helsefremmende og 
forebyggende oppgaver, herunder styrke kunnskapsgrunnlaget om 
folkehelse i regionen, utvikle indikatorer og evaluere effekter av tiltak.

5.2 Helseforetaket og kommunen skal ha gjensidig ansvar for veiledning, 
kompetanseutveksling og kunnskapsformidling i det helsefremmende og 
sykdomsforebyggende arbeidet. 

5.3 Helseforetaket og kommunen skal ha spesiell fokus på barns psykiske 
helse, herunder barn som pårørende

5.4 Partene skal påvirke barns, ungdoms og voksnes levevaner gjennom 
vektlegging av:

● økt fysisk aktivitet 
● forebygging av overvekt 
● riktig kosthold 
● røykeslutt 
● rusforebyggende arbeid 
●
●

sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid 
psykisk helse 

5.5 Der forholdene ligger til rette, har partene et ansvar for å utvikle samarbeid 
mellom Frisklivssentral og Lærings- og mestringssenter

5.6 Partene har ansvar for samarbeid om smittevern og miljørettet helsevern.
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6.   Kommunens ansvar og oppgaver

Kommunen er ansvarlig for:

6.1 å bidra til en samlet folkehelsestatistikk og oversikt over nødvendige 
helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak for alle
befolkningsgrupper i kommunen.

6.2 tidlig intervensjon og god koordinering av forebyggende innsats.

6.3 å ha kommunalt system for smittevern.

6.4 å delta aktivt i samhandlingen med helseforetaket i regelmessige 
dialogmøter, samt delta i felles evaluerings- og utviklingsarbeid. 

7.  Helseforetakets ansvar

Helseforetaket er ansvarlig for:

7.1 å bidra til å ajourføre data og formidle kunnskaper om positive virkninger 
av, eller om svikt i, det helsefremmende og sykdomsforebyggende 
arbeidet til kommunen, for eksempel via Helseatlas for Nord-Norge 

7.2 tidlig intervensjon overfor barn som pårørende

7.3 å veilede og bistå kommunen i smittevernarbeid. 

7.4 å delta aktivt i samhandlingen med regelmessige dialogmøter, samt delta i 
felles evaluerings- og utviklingsarbeid.

8.   Brukermedvirkning

Tjenester som følger av denne samarbeidsavtalen skal sikre og styrke brukernes 
interesser. Brukere skal involveres i utvikling av tjenester etter denne avtalen, jfr. 
også Overordnet samarbeidsavtale pkt. 3. 

9. Økonomi

Foretak og kommune bærer sine egne kostnader, med mindre annet er særskilt avtalt.

10. Avtalens varighet, revisjon og oppsigelse

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2012 og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med 
ett års oppsigelsesfrist, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd. Dersom 
avtalen sies opp, skal ny avtale inngås innen det tidspunkt den oppsagte avtalen 
løper ut.
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Partene er enige om å gjennomgå avtalen årlig og sørge for jevnlig rapportering og 
evaluering. 

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for 
avtalen endres eller erfaringer tilsier behov for dette.

9.   Uenighet og avvik 

Uenighet og avvik etter denne avtalen skal behandles etter bestemmelsene i 
overordnet samarbeidsavtale mellom Tana kommune og Helse Finnmark HF.

10.   Dato og underskrift

Dato:

Tana kommune v/ordfører

Dato:

Helse Finnmark HF
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-47

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 53/2012 24.10.2012

Referatsaker/Orienteringer - HOU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Det vil bli gitt orientering om fremdriften av de nye omsorgsboligene. 

Vurdering
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RS 6/2012 Tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende

personer med demens - Statsb 2012 kap 761.62

RS 7/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av skjenketider

RS 8/2012 Vedrørende ny rusplan og innskrenking av skjenketider

RS 9/2012 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - endring av

a konto-beløpene fra og med august 2012

RS 10/2012 Samhandlingsreformen - kommunal medfinansiering - økte

utgifter for Kvalsund kommune



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63

Arkivsaksnr: 2012/2545-3

Saksbehandler: Aud Varsi

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Helse- og omsorgsutvalget 54/2012 24.10.2012

Søknad om bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk - Dow's spisested, 
Skipagurra

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27, § 1-7 gis:

Dow’s spisested, Skipagurra, v/ Stian Kollstrøm  skjenkebevilling for skjenking av 
alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 fra 26.12.2012 til 30.06.2016.

Styrer: Stian Kollstrøm
Stedfortreder: Rattanaporn Kollstrøm

Skjenketid inne og ute: Gruppe 1 og 2 fra kl: 11.00 til 02.00.
Gruppe 3 fra kl: 13.00 til 01.00.

Skjenkeareal;  Dow’s spisested, Skipagurra, 9845 Tana:
Inne: Kafè/restaurant 2 etg.

Selskapslokale/bar 1. etg. 
Ute: Veranda tilknytning kafe/restaurant – ca 70 kvm.

Bevilling gis på vilkår av at bevillingshaver hvert år leverer omsetningsoppgave for foregående
år.
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Saksopplysninger
Dow’s spisested har flyttet fra Elva hotell til Skipagurra med etablering av kafe/restaurant i nye 
lokaler (tidligere kafelokaler). Det skal serveres mat, arrangement av julebord og andre 
tilstelninger.
Dow’s spisested søker om alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3.

Styrer er fortsatt Stian Kollstrøm. Stedfortreder er Rattanaporn Kollstrøm.
Styrer har avlagt kunnskapsprøve i alkohollovgivning og serveringsloven. Stedfortreder er under 
opplæring. 

Uttalelse fra Politiet v/ Lensmannen i Tana
”Legges frem på møtet. ”

Uttalelse fra sosialtjenesten
”Tana kommunes Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010 – 2014, rullert og vedtatt i KST 
24.05.12, har som et av sine overordnede mål å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense 
tilgangen til rusmidler.

Planen sier i Tiltak 4.9 Salgs og skjenkepolitikk:
Tana kommune har praktisert skjenketid til kl 02.30. Det foreslås en innskrenking av skjenketiden 
til kl 02.00. Siden alkohol er en lovlig salgsvare begrenses politikernes muligheter til å ha 
innflytelse på alkoholkonsumet seg til å regulere salgs- og skjenkebevillinger og salgs- og 
skjenketider.

Videre sier planen om skjenkebevillinger:
Tidligere vedtak vedr. Skjenkebevillinger endres ikke. Det settes ingen øvre grense for antall 
skjenkebevillinger.

På bakgrunn av vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan har ikke hjelpetjenesten innvendinger mot at 
Dow’s spisested v/ Stian Kollstrøm innvilges skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk 
gruppe 1, 2 og 3 i henhold til søknaden. Det anbefales at maksimal skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til 
kl 02.00 og gruppe 3 settes til kl 01.00, jfr. tiltak 4d i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 
2010 – 2014: 

Tiden for skjenkebevillinger reduseres med en halv time for vin og øl: kl 06.00 – 02.00, 
brennevin beholdes som i dag: kl 13.00 – 01.00.”

Vurdering

Det søkes om bevilling for skjenking av alkohol i tiden frem til 30.06.16 med bakgrunn i flytting 
fra Elva hotell til nye lokaler i Skipagurra.

Styrer har avlagt kunnskapsprøve i alkohollovgivning, mens stedfortreder er under opplæring.

Det ventes uttalelse fra Politiet til møtet den 24.10.12. 

Det vises til sosialtjenestens uttalelse om Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-
2014, Tiltak; Skjenketid for gruppe 1 og 2 settes til kl: 02.00 og gruppe 3 beholdes som i dag, til
kl: 01.00. Det framkommer også at det er ikke satt øvre grense for antallet skjenkebevillinger.
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Helse- og omsorgsutvalget kan ved behandling av søknaden fritt føre en generell strengere eller
mer liberal praksis. Utvalget står fritt til å innvilge eller avslå søknader om fornyelse av
bevilling ut fra en konkret vurdering.
Helsedirektoratet har i brev av 24.01.2012 til landets kommunestyrer i forbindelse med
behandling av alle søknader om bevillinger bl.a. anmodet forhold som kommunen bør vurdere
ved behandling av søknader om tildeling eller fornyelse av skjenkebevillinger.

Ved behandling av søknader om skjenkebevilling skal gis, nevnes noen forhold som kan
vurderes legges vekt på;
Antallet skjenkesteder dvs. et ”tak”, beliggenhet, skjenkestedenes spredning eller tetthet,
trafikale hensyn, hensynet til lokalmiljøet. Kan fastsette at bevilling kun gis til den som driver
med mat og/eller drikke og derav utlukke for eksempel andre aktører som idrettsarrangører og
lignende. Regulering av skjenketider.
Det kan stilles vilkår om ordensvakter, spesielle aldersgrenser for adgang til stedet, spesielle
kontrollhensyn. Type lokaler som ikke skal skjenkes alkohol jf. for eksempel ungdomsklubb,
typer arrangementer som ikke bør få bevilling. Næringspolitiske hensyn etc.

I følge Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014 vises til et av overordnede mål
som er å kontrollere skjenkesteder og gjennom tiltak begrense tilgangen til rusmidler, et av
tiltakene er justering av skjenketiden.
I tiltak 4.9 om Salgs og skjenkepolitikk foreslås innskrenking av skjenketiden til kl: 02.00.

Normaltiden for skjenking i alkoholloven for gruppe 1 og 2 er fra kl: 08.00 - 01.00.
Gruppe 3 er fra kl: 13.00 - 24.00.
Maksimaltid for skjenking for gruppe 1 og 2 kl: 06.00 - 03.00. Gruppe 3 kl: 13.00 - 03.00.

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger tilrås bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk
gruppe 1, 2 og 3 i tiden fra 26.10.2012 til 30.06.2016. Skjenketid for gruppe 1 og 2 fastsettes fra
kl: 11:00 til 02.00 og gruppe 3 fra kl: 13.00 til 01.00 i henhold til søknad, som også er i henhold 
til vedtak i HOU om tiltak i Samordnet forebyggende rus- og psykiatriplan 2010-2014.
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