MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for levekår
Formannskapssalen, Rådhuset
04.12.2018
09:00

Vararepresentanter møter etter nærmere avtale.
Eventuelt forfall må meldes snarest på skjema http://goo.gl/BIHIib, på
www.askoy.kommune.no – Lokaldemokrati – Politisk møtekalender – Skjema eller på
tlf. 56 15 80 25.
Inhabilitet
Det oppfordres til at den enkelte representant gjennomgår sakene for vurdering om inhabilitet.
Representanten kan sende henvendelse til politisk sekretariat, i god tid før møtet, om
inhabiliteten ønskes vurdert juridisk.

Orienteringer:




Løypemelding ernæring
Nye brukergrupper for tjenestene i Individ og levekår – diagnoser, avlastning,
dagtilbud, boligbehov, mm
IMDi og Bufetat – PS 73/18

Kleppestø 26.11.2018
Miriam Haavik
Utvalgsleder
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Tillitsmodellen - Askøy kommune

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
33/18

Råd for funksjonshemmede

Møtedato
03.12.2018
03.12.2018

Utvalg for levekår

70/18

Saksbehandler: Liv Olsen

04.12.2018

Arkivsaknr.: 2018/8551-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Omsorgstjenestene innfører «Tillitsmodell – Askøy» fra 1.1.2019 slik den er beskrevet i saken.
Med dette ønsker en å oppnå mer myndiggjorte ansatte som i større grad kan bruke sitt faglige
skjønn og kompetanse, samt økt samhandling mellom bruker og tjenesteyter.

SAMMENDRAG
Omsorgstjenestene i Askøy kommune har de siste to årene arbeidet med utvikling av tjenestene
der brukermedvirkning og større faglig handlingsrom for den ansatte i møte med bruker er to
hovedelement. Denne arbeidsmetodikken benevnes ofte som Tillitsmodellen.
Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

UFL, Eldreråd, Råd for funksjonshemmede

Videre saksgang:

Rådmann følger opp vedtak

Saksopplysninger:
Prosjekt Tillitsmodellen – Askøy inngår som en del av programmet Aktiv og trygg omsorg –
hele livet (Omstillingsprogrammet) og skal understøtte programmets overordnede målsetting
og strategiske veivalg. Hensikten med prosjektet er å legge til rette for mer effektive, helhetlige
og koordinerte tjenester, samt at samhandlingen mellom forvaltning/ saksbehandling og
utførende tjenester blir forbedret. I tillegg skal det legges til rette for systematisk
brukermedvirkning.
Prosjektet startet april 2017 og går ut desember 2018. I 2019 vil ulike tiltak settes i verk.
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Tillitsmodellen – Askøy dreier saksbehandling fra en bestiller/utfører – modell til tillits- og
dialogmodell og baseres på grundig kartlegging av brukers behov, inkludert funksjonsnivå,
ressurser, mål og nettverk. Tjenestene utmåles i et «trepartssamarbeid» - bruker – pårørende –
kommune - hvor en er opptatt av «brukerens fokus» og hverdagsmestring.
Modellen skal gi bedre tilpassede og fleksible tjenester med økt kvalitet og økt mulighet for
brukermedvirkning.
Gjennom dialogbasert kartlegging og vurdering, skal det være mer fokus på brukernes
mestringsevne, hva som skal til for at en skal mestre hverdagsaktiviteter selv, og mål- og
tiltaksplan.
Stortingsmelding 26 – Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, viser til at
tjenestene kan organiseres i ulike typer flerfaglige team. Formålet med teamene er å både
koordinering og yte tilrettelagte, flerfaglige tjenester. Teamene kan ha utgangspunkt i diagnose
og behov (demensteam, kreftteam, palliasjonsteam), eller være diagnoseuavhengige.
Stortingsmelding 15 – Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre (2017-2018) handler om at
de eldre skal medvirke til å forme sin egen hverdag, og at helse- og omsorgstjenester skal ytes
når det trengs. De eldres egne ressurser og innsats vektlegges sammen med samfunnets bidrag
for å sikre trygg og verdig alderdom, med mål om at eldre skal få mulighet til å mestre eget liv
der de bor, hele livet.
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2013, Den helsefremmende øyen- har bl.a. som strategi
å:
 sikre involvering og brukermedvirkning i tjenesteutvikling og planlegging.
 gi alle innbyggerne mulighet for å ta vare på egen helse gjennom informasjon,
veiledning og støtte.
En av strategiene i Handlingsplan Morgendagens omsorg har satt opp for å møte framtiden er
å dreie tjenestene fra behandling til forebygging. Det skal være større fokus på egenmestring,
tidlig intervensjon og forebygging for å dempe behovet for helse- og omsorgstjenester.
Brukerundersøkelsen som ble utført i Helse og omsorg mai 2018 viser at det er et behov for
bedre kontinuitet og forutsigbarhet for de som mottar tjenester. Dette er til tross for at de fleste
er tilfredse med tjenestene de mottar. Det kom tilbakemeldinger om at det er for mange
tjenesteytere innom den enkelte. Det er også ønske om større fleksibilitet i hva tjenesteyterne
kan gjøre når de er der og bedre tid til å utføre tjenestene.
Erfaringer fra bl.a. Oslo kommune1, er at for de ansatte vil det å arbeide i Tillitsmodellen betyr:
 mer tid til brukerne
 færre personer pr. bruker, og at man blir bedre kjent
 mer involvering av brukerne
Erfaringer viser også at en får en økt brukerorientering som er positiv:
 brukernes opplevelse av tillit og trygghet øker
 team- medarbeiderne opplever å bli bedre kjent med brukerne og deres behov
 tjenestene blir mer fleksible og kan justeres etter endret behov

Tillitsmodellen – erfaringer med minipilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune, Høgskolen i
Sørøst- Norge skriftserien Nr13 2017.
1
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Undersøkelsen viste også at erfaringene med å jobbe i tverrfaglige team er udelt positivt:
 det skaper en ny forståelse for hva som er viktig for brukerne
 det oppleves meningsfullt og motiverende
 det stimulerer erfaringsdeling og læring på tvers av fag
Team for brukere med sammensatte behov i kommunene bør baseres på funksjon og behov,
ikke diagnose. Teamene må knytte til seg og samarbeide med den enkelte kompetansen som er
nødvendig for den enkelte brukeren. Fastlege vil være en viktig samarbeidspartner, og det kan
være behov for å ha personell fra spesialisthelsetjenesten som støttespillere.
Helse og omsorg har etablert tverrfaglig vurderingsteam bestående av sykepleier, ergoterapeut,
fysioterapeut og saksbehandler. Målet med teamet er at bruker skal tildeles tjenester på rett
nivå til rett tid. Det blir stilt spørsmål til bruker - «hva er viktig for deg» - og det er et tverrfaglig
og helhetlig fokus, der bruker involveres aktivt i utmåling av tjenesten/tilbudet. Prinsippet er
her egenmestring og tillit i relasjonen – Tillitsmodellen. Gjennom dialog jobber man fram gode
løsninger på brukers behov, ed fokus på forebyggende tiltak og tjenester på laveste mulige trinn
i omsorgstrappen.
I tillegg til dette etableres det selvstyrte team i hjemmetjenesten, der tjenesten vurderes og
tilpasses fortløpende i møte med bruker. Endringen er fra mange pleiere pr. bruker til en
primærkontakt. Primærkontakten kjenner brukers situasjon godt og er kontaktperson for
bruker og pårørende
Vurdering:
Helse og omsorgstjenestene har vært basert på en bestiller/utførermodell med strenge tids- og
vedtaksstyrte tjenester hvor fagpersonene har hatt liten mulighet for fleksibilitet og faglige
vurderinger ved endring av brukernes behov og tilstand.
Tillitsmodellen medfører at bruker og tjenesteyter vil få større rom for skjønnsmessige
vurderinger avhengig av brukers behov. Den enkelte som mottar tjenester skal i større grad
involveres med utgangspunkt i hva som er viktig for dem. Denne involveringen skal skje både
før tjenestene starter opp og underveis. Den positive effekten en oppnår økt forutsigbarhet og
trygghet for bruker og deres pårørende, økt samhandling mellom bruker og tjenesteyter, og mer
myndiggjorte ansatte som kan bruke sitt faglige skjønn og kompetanse der de vises større tillit.
Tillitsmodellen – Askøy skal sikre likebehandling for brukerne og god budsjettstyring innenfor
de rammer tjenestene til enhver tid er tildelt.
Det er nødvendig å kunne klare å møte fremtidens utfordringer ved å ha en bærekraftig helseog omsorgstjeneste. I dette ligger det også å kunne skape gode og brukervennlige tjenester samt
legge til rette for effektiv drift med høy kvalitet.
Folkehelseperspektiv:
Tillitsmodellen – Askøy vil kunne bidra til god folkehelse ved at den enkelte bruker i større grad
involveres og får større mulighet for å kunne påvirke tjenestene med utgangspunkt i hva som er
viktig for dem. Økt trygghet og tillit vil ha stor betydning for folkehelsen.
Ansatte som er motiverte og myndiggjorte og har større mulighet for å kunne bruke sin
kompetanse og faglige skjønn, vil ha en positiv påvirkning for folkehelse.
Økonomi:
Innenfor det budsjett og økonomiplan som til enhver tid er gjeldende.
Kleppestø, 20.11.18
Eystein Venneslan

Torgeir Sæter
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Rådmann

Kommunalsjef
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Avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger i Olaviken

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
71/18

Møtedato
04.12.2018

Utvalg for teknikk og miljø
Formannskapet
Kommunestyret
Saksbehandler: Cathrine Larsson-Fedde

Arkivsaknr.: 2014/7510-46

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger fra NKS
Olaviken.

SAMMENDRAG
Kommunestyret vedtok 02.11.2017, i sak 121/17, at nye omsorgsboliger skal være lokalisert i
Olaviken.
Rådmannen har fulgt opp vedtaket, og forhandlet frem en avtale om kjøp av eiendom i
Olaviken.
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: UFL, UTM, K, F

Videre saksgang:
Rådmannen inngår vedlagte kjøpsavtale med NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus.
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Saksopplysninger:
I sak 121/17 vedtok kommunestyret at nye omsorgsboliger skal lokaliseres i Olaviken. Vedtaket
er vedlagt saken.
Som oppfølging av dette har rådmannen gått i forhandlinger med NKS Olaviken
alderspsykiatriske sykehus AS. Fremforhandlet avtale ligger vedlagt.
Prisen for eiendommen var fastlagt via tilbud og vedtak i kommunestyret. Avtaleforslaget som
legges frem er en ordinær avtale om kjøp av eiendom. Noen særskilte punkter er tatt med etter
ønske fra partene. Dette gjelder spørsmålet om parkering, tilbakeføring ved manglende
gjennomføring samt rett til å koble seg på eventuelle ledninger som legges.
I sak 42/16 i UFL og 187/16 i UTM ble det bedt om at sakens habilitetsspørsmål avklares i
forbindelse med videre arbeid i saken. Det henvises i denne sammenheng til vedlagt notat fra
rådmannen til eiendomsavdelingen. Tidligere kommunalsjef for teknisk fratrådte som sin
stilling i august 2017, og situasjonen med inhabilitet har dermed bortfalt.
Vurdering:

Det har vært en åpen dialog mellom partene, og avtaleforslaget som legges frem oppfattes som
balansert. Selger har ønsket å sikre seg i forhold til tilbakeføring og ledninger, mens kommunen
har ønsket å sikre seg retten til å etablere parkering utenfor grensene for den eiendommen som
selges.
Rådmannens anbefaler å inngå kontrakten slik den foreligger.
Folkehelseperspektiv:
Kommunen vil til enhver tid ha behov for omsorgsboliger. Det å ha tilstrekkelig antall slike
boliger er viktig for å ivareta innbyggernes behov. Omsorgsboliger i Olaviken vil være med på å
opprettholde og utvide et godt fagmiljø innenfor eldreomsorg og psykiatri.
Økonomi:
Kjøpesummen på kr. 6 millioner er godkjent i sak 121/17, og er innarbeidet i økonomiplan.

Kleppestø, 21.11.18

Eystein Venneslan
Rådmann

Jarle Kvalvik
Kommunalsjef teknisk

Vedlegg:
Særutskrift Etablering av nye omsorgsboliger - Økonomi
Gbnr 4/748, 14 - Signert avtale om grunnerverv
Egenerklæringsskjema
Kartvedlegg
Habilitet omsorgsboliger NKS Olaviken
Særutskrift Bygging av nye omsorgsboliger - Lokalisering
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Etablering av nye omsorgsboliger - Økonomi

Særutskrift
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
42/16

Møtedato
07.06.2016

Utvalg for teknikk og miljø

187/16

10.06.2016

Saksbehandler: Kathrine Vollevik Knudsen

Arkivsaknr.: 2014/7510-36

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 10.06.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling med tillegg):
Det innarbeides i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2021 de poster som omtales i denne
saken, for å kunne starte prosjekteringen og senere byggingen av de nødvendige
omsorgsboliger.
Utvalget ber om at sakens habilitetsspørsmål avklares i forbindelse med videre arbeid i saken.
Rådmannens innstilling:
Det innarbeides i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2021 de poster som omtales i denne
saken, for å kunne starte prosjekteringen og senere byggingen av de nødvendige
omsorgsboliger.
Behandling:
Saken var satt på sakslisten til UTM 10.06.16. Ble behandlet i UTM 09.06.16
Lagt ut i møtet:

Møtebehandling fra UFL 07.09.2016.

Avstemming:
Innstilling fra UFL:

Enstemmig.
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Møtebehandling i Utvalg for levekår - 07.06.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling med tillegg):
Det innarbeides i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2021 de poster som omtales i denne
saken, for å kunne starte prosjekteringen og senere byggingen av de nødvendige
omsorgsboliger.
Utvalget ber om at sakens habilitetsspørsmål avklares i forbindelse med videre arbeid i saken.
Rådmannens innstilling:
Det innarbeides i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2021 de poster som omtales i denne
saken, for å kunne starte prosjekteringen og senere byggingen av de nødvendige
omsorgsboliger.

Behandling:

Leder Kommunale eiendommer Kathrine Vollevik Knudsen møtte.
Fagsjef Helse og omsorg Anne Kjersti Drange møtte.

Christine Francis Holmedal (H) fremmet følgende fellesforslag med tillegg fra
UFL:
Utvalget støtter rådmannens innstilling. Utvalget ber om at sakens habilitetsspørsmål avklares i
forbindelse med videre arbeid i saken.

Avstemming:
Rådmannens innstilling m/ fellesforslag fra utvalget:

Enstemmig.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Det innarbeides i budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2021 de poster som omtales i denne
saken, for å kunne starte prosjekteringen og senere byggingen av de nødvendige
omsorgsboliger.

SAMMENDRAG
I møter i UOL og UTM i august 2014 ble det lagt frem notat om behov for å etablere nye
omsorgsboliger på Askøy Øst. I saken ble det foreslått å gå ut med annonse i avisen for å
komme i kontakt med aktuelle grunneiere. Dette ble gjort og i UTM møte 12.11.2015 sak 378/15
ble det fattet vedtak om å gå i forhandlinger med Olaviken om etablering av omsorgsboliger.
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Avgjøres av: UTM

Behandles i følgende utvalg: UFL, UTM

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
I møter i UOL og UTM i august 2014 ble det lagt frem notat om behov for å etablere nye
omsorgsboliger på Askøy Øst. I saken ble det foreslått å gå ut med annonse i avisen for å
komme i kontakt med aktuelle grunneiere. Dette ble gjort og i UTM møte 12.11.2015 sak 378/15
ble det fattet vedtak om å gå i forhandlinger med Olaviken om etablering av omsorgsboliger.
Det vil legges frem sak til politisk behandling når man har forhandlet ferdig med Olaviken, hvor
pris på investering fremkommer, samt hvordan en etablering vil påvirke driftsbudsjettet til
kommunalavdelingen.
Det pågår nå dialog og forhandlinger med Olaviken. Blant annet ser de på takst på tomten. Det
pågår også reguleringsarbeid som ikke er ferdig, og man vet dermed ikke endelig utnyttelse,
krav og vilkår i planen.
For å kunne gå videre i prosessen fra kommunens side fremmes det nå sak om økonomi, i
forhold til investeringsbehovet for å kunne tas med i prosessen med budsjett 2017 og
økonomiplan 201-2021. For å kunne forhandle videre med Olaviken må administrasjonen vite
om og eventuelt når det er aktuelt å etablere omsorgsboliger.
Som det fremgår av vedlagte notat som var lagt frem politisk i 2014 er det tale om et behov på
55 boliger, med mulighet for utvidelse til 70. Det må også være areal til dagsenter. Det er ikke
aktuelt å samle base for hjemmetjenester samme sted.
Vurdering:
I forbindelse med «Snu omsorgstrappen» og omstillinger i omsorgstjenestene er det viktig å få
bygget omsorgsboliger, ferdigstilt omkring 2020. Lokasjoner kan være Olaviken, Ravnanger,
Skogstunet eller Fromreide.
Ravnanger og Fromreide vil være godt egnet utifra at dette er lokale sentra, med butikker og
andre funksjoner som ofte er positivt å ha nær omsorgsboliger. Skogstunet er avsatt område til
kommunale tjenester. For disse lokasjonene vil en kunne være mer fleksibel i forhold til
målgruppe for beboerne.
Omsorgsboligene som er aktuelle lokalisert i Olaviken er primært knyttet til pasienter med
demens og alderspsykiatridiagnoser. Faglig vurdering at det vil være hensiktsmessig med
samarbeid med Olaviken innenfor fagfeltet. Vi kan her dra nytte av kompetanse og
samarbeidstiltak med Olaviken. De aktuelle beboerne vil i mindre grad kunne dra nytte av
nærmiljøet. Og en lokalisering i nærhet av eller i et lokalt sentra har ikke samme virkning.
Askøy vil få en markert økning i antall eldre fra 2020. Det å benytte seg av omsorgsboliger vil gi
gode botilbud, fleksible tjenester og forsvarlig driftsøkonomi.
Folkehelseperspektiv:
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Det å ha tilstrekkelig antall omsorgsboliger slik at også de eldre og syke som trenger slik bolig
kan få det gir bedre folkehelse for disse. Det å få tilbudet når det trengs, og vite at det finnes når
det trengs påvirker folkehelsen.
Økonomi:
En investering her vil påvirke kommunes investeringsbudsjett og bruk av handlingsregelen.
Samtidig har disse beboerne/ brukeren krav på tjenester, og om det ikke er tilgjengelige
omsorgsboliger vil de måtte få tjenester i hjemme tilpasset sitt behov. Disse utgiftene må tas av
driftsbudsjettet, som eventuelt ville betjent finansutgifter.
Husbanken gir 45% tilskudd til omsorgsboliger, med en øvre grense på kr 1.377.000 i tilskudd
pr boenhet. Til lokaler til dagsenter gis inntil 55% tilskudd, uten øvre ramme.
Det kan forventes en netto lånebelastning for kommunen på inntil 50 mill, avhengig av
tomtevalg, areal pr boenhet, husleiefastsettelse, byggekostnader, med mer. Beløp her er
vanskelig å konkretisere før lokalisering er valgt.
Driftsutgifter til personell vil delvis dekkes av overført personell fra demensplasser på
sykehjemmet, og delvis andre finansieringskilder. Det er vanskelig nå å avklare dette konkret.

Kleppestø, 27.05.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef

Rett utskrift 17.06.16
Kristin Ådlandsvik
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AVTALE

OM GRUNNERVERV

Kjøper:
Askøy kommune
Klampavikvegen

org. nr.: 964 338 442
1, 5300 Kleppestø

(Kjøper)

Selgere:
NKS Olaviken
Askvegen

alderspsykiatriske

150, 5306

sykehus

org.nr: 987 554 401

Erdal

(Selger)

1.

Kontrakten

gjelder

Selger overdrar gnr. 4, bnr. 748 samt del av gnr. 4 bnr. 14 til Kjøper på de vilkår som følger av denne
avtale. Arealet er vist på vedlagte kartskisse i målestokk

111000, datert 28.06.2018

Hvis ikke annet er avtalt, avstås grunnen slik den har vært eiet av Selger med alle påstående innretninger,
vegetasjon

med videre.

Arealet er ca. 8200 kvm. Endelig størrelse blir fastsatt ved oppmåling.
ikke ha konsekvenser
2.

Generelle

Resultatet av oppmålingen

skal

for kjøpesummen.

kontraktsvilkår

a. Vederlag

og oppgjør

Som vederlag for det aktuelle området betaler Askøy kommune kr 6.000.000
tillegg kommer utgifter til tinglysning

og dokumentavgift

til Selger (Kjøpesummen).

l

som skal betales av Kjøper.

Det utbetales et forskudd på 20 % ved signering av denne avtalen. Resten av Kjøpesummen

utbetales

senest 14 dager etter at Kjøper har besørget arealet oppmålt og fradelt, og heftefritt skjøte er tinglyst.
Kjøper skal straks denne avtale er undertegnet sende inn søknad om fradeling og oppmåling.
eiendommen

Straks

er fradelt med eget bnr. skal Kjøper sende skjøte til tinglysning.

Kjøpesummen

(forskudd og restkjøpesum)

settes inn på følgende kontonummer:

6515 05 35713
b. Tiltredelse
Askøy kommune kan ta grunnen i bruk når denne kontrakten er underskrevet.
c. Fullmakt
Selger gir Askøy kommune fullmakt til for egen regning og risiko å søke om fradeling / rekvirere
kartforretning over arealet slik det er vist på kartskissen. Alle kostnader med fradeling og oppmåling

m.v.

dekkes av Kjøper.
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d. Tilstand
Eiendommen

overdras

eiendommens

tilstand og reguleringsstatus

i den stand den er (as is) ved kontrakts

Kjøpers planlagte

formål.

Selger garanterer

at eiendommen

Spesielle

Kjøper er kjent med
kan benyttes

til

blir levert fri for pengeheftelser.

Selger har fylt ut egenerklæringsskjema
3.

underskrift.

m.v. og har all risiko for at eiendommen

om eiendommens

tilstand,

se vedlegg.

kontraktsvilkår

Dersom Askøy kommune ikke gjennomfører

bygging av omsorgsboliger

eller lignende innen ti-

etter signering

rett til å kjøpe eiendommen

tilbake på samme vilkår. Prisen

av denne avtale, har Olaviken

skal være 6 millioner,

menjustert

for KPI fra august 2018 frem til siste kjente KPI på tidspunkt

10 år
for

tilbakeføring.
Dersom Askøy kommune
forkjøpsrett.

ønsker å avhende

Dersom bestemmelsen

markedsmessige

eiendommen,

i avsnittet

med eller uten bygg, skal Olaviken

over ikke slår inn, skal forkjøpsretten

vilkår, det vil si kjøp til takst. Forkjøpsretten

kan tinglyses

ha

skje på

på det gnr./bnr.

som

eiendommen får etter fradeling.
4.

Infrastruktu

r/parkering

Selger har etablert en parkeringsplass
egen parkeringsplass
parkeringsplass,

innenfor det området

innenfor det området

som overtas.

til vei frem til eiendommen

og gnr. 4. bnr. 1 196 for Kjøpers regning.
utbedring/vedlikehold

(brøyting/salting).

Kjøper forplikter

seg til etablere

mister når Askøy kommune
Parkeringsplassene

etableres

Kjøper skal etter nærmere

sin tilkomst

på eiendom

tilsvarende

og opp til Olaviken

til disse. Eventuelle

Selger. Dersom selgers fremtidige

kostnader

ved

det antallet Olaviken

til det arealet som er omfattet

tilhørende

Dersom kjøper legger vann og avløpsledninger

Politisk

for Olaviken

på gnr .4, bnr. 14

avtale være med å bekoste nødvendig

av denne avtale.

Olaviken.
blir skadet som følge av anleggsarbeid

og settes tilbake i minst samme stand som før anleggsarbeidene

koble seg vederlagsfritt

5.

kan tinglyses

kjøper tar veien i bruk. Dette inkluderer

nye parkeringsplasser

etablerer

Dersom veien fra fylkesveien
skal veien utbedres

som kjøpes. Slik bruksrett

av veien fra det tidspunkt

vintervedlikehold

i grunnen

i området

gebyrer for påkobling

behov tilsier oppdimensjonering

ved dette. Kjøper skal varsle selger tidlig i prosessen,

deres fremtidige

til Kjøper. Kjøper skal etablere

skal det inngås egen avtale om dette.

Kjøper har bruksrett

differansen

som overdras

Dersom det blir aktuelt å etablere overbygd

behov tilsier en oppdimensjonering

rundt Olaviken.
til det offentlige
av ledningene,

utført av kjøper,

startet.
skal selger ha rett til å
nettet må betales av
må selger bekoste

slik at selger har tid til å vurdere om

av ledningene.

behandling

Kjøp av eiendommen
omsorgsboliger

ble behandlet av kommunestyret

skal lokaliseres

i sak 121/17. Det ble her vedtatt at nye

i Olaviken.
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Den ferdig forhandlede
avtalevilkârene

avtalen må fremmes

Avtalen er skrevet i 2 eksemplarer

Kleppestø

politisk.

før avtalen kan anses bindende

den .......................

For Askøy kommune

Det tas forbehold

om politisk godkjenning

av

for partene.

- ett til hver av partene.

..

For

Eystein Venneslan

V lg i _

aviken

Fro<i\SfK%/Bfiflfiken
amerspsykia iske S‘y‘.;i<n;,\\
Frode Wlkn
Direktør

Vedlegg:
Kart datert 28.06.18
Egenerklæringsskjema

3
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
VED SALG AV BOLIG/NÆRINGSEIENDOM/TOMT

MM

SALGSOBJEKT

UEnebolig eller rekkehus/to-flermannsbolig
UEierseksjon

- alle typer leiligheter,

med eget gnr./bnr.

to/flermannsbolig

eller rekkehus

med seksjonsnr.

inkl.

fritidsleielighet

UAndel/aksje - alle typer boliger med andel/aksje inkl. fritidsleilighet
HTomt

UFritidsbolig
UAnnet,

spesifiser

å
i

Kommune

Gnr.

Bnr.

Seksjonsnr.

Wiggo* firm‘

J‘f/27, m7:;:;;;y, ea M

Andelsnr.

Festenr.

Aksjenr.

V

l

Adresse

Postnr.

IA«/é
mm in

i nag

Byggeår

Når kjøpte

ÆMUWMMUU..

Har du bodd i boligen
Ja U

I hvilket

Nei U

forsikringsselskap

du

Q./M
Hvor lenge har du bodd

boligen/eiendommen?

i boligen?

I__.,“.,w_~%M__

T

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

K]

er det tegnet
utvidet

Hvis dødsbo, kryss her U
Dersom egenerklæringen

i

siste 12 mnd?

Ikke aktuelt

Er villa-/husforsikringen

Sted:

villa-/husforsikring?

med sopp/råte

dekning?

Ja U

Nei

Avdødes navn l
fylles ut av andre enn eier, bes grunnen

i
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oppgis:

U

.m

Spørsmål om eiendommen
Alle spørsmål som besvares med «Ja» skal utdypes

nærmere

1. Kjenner du til om det er/har

våtrommene,

vært feil tilknyttet

i kommentarfeltet
f.eks sprekk i fliser, lekkasjer,

råte eller

soppskade?

Ja U

Nei U

Ikke aktuelt

Kommentar’

[K

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad, herunder oppussing, siste 5 år?

Ja U

Nei U

Ikke aktuelt U

Kommentar

Hvis ja, redegjør for hva som ble gjort, når og om arbeidet
personer/egeninnsats/dugnad.

Ufaglært U Faglært U

Hvis arbeidet

fyringsforbud

ble utført

av ufaglærte

er utført av faglært - oppgi firmanavn
i
å

Hvis faglært, hvem

3. Kjenner du til om det er/har vært problemer

k

med ildsted/skorstein/pipe,

f.eks dårlig trekk,

sprekker,

eller lignende?
,..._J_.__.__..._....e...».W.......,....._._,_..,J.._,._,W.u.

Ja U

Nei U

E Kommentar

Ikke aktuelt

4. Kjenner du til om det er/har

vært problemer

med drenering,

fuktinnsig,

øvrig fukt eller fuktmerker

kjelleren/underetg.?

Ja U

Nei U

Ikke aktuelt

5. Kjenner du til om det er/har

El

å
s

Kommentar

vært tilbakeslag

av avløpsvann

i sluk eller lignende?

i

6. Ja U

Nei U Ikke aktuelt N Kommentar

7. Kjenner du til om det er/har

5

vært setningsskader,

f.eks sprekker

i mur, skjeve gulv eller Iignende?

“

JaU

Nei U Ikke aktuelt [Z Kommentar i

8. Kjenner du til om det er/har
sølvkre, skjeggkre
JaU

Nei U Ikke aktuelt æ Kommentar

9. Kjenner du til om det er/har

Ja U

vært sopp, ráteskader

eller skadedyr

i boligen,

eller lignende?

Nei U

vært utettheter

Ikke aktuelt

l

i terrasse/garasje/tak/fasade?

[Z1 Kommentar

l
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f.eks rotter,

mus, maur,

i

10.

Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag?

Ja U

Nei U

ikke aktuelt

M Kommentar

é

Hvis ja, er arbeidet utført av ufaglærte? Hvis arbeidet er utført av faglært - oppgi firmanavn

Ufaglært U

Faglært U

Hvisfaglært, hveml

11. Kjenner du til om det er/har vært mangler /utført arbeider/kontroll ved el-anlegget og andre
installasjoner,

f.eks oljetank,

sentralfyr, ventilasjon?

Ja U Nei U ikke aktuelt W Kommentar

Hvis ja, er arbeidet utført av ufaglærte? Hvis faglærte, oppgi firmanavn

Ufaglært U Faglært U

12.

Hvis faglært, hvem l

Kjenner du til om det er feil ved/utført

arbeid/vært

kontroll på vann/avløp?

F—-1-_*—_‘-———_

Ja U

Nei U Ikke aktuelt K] Kommentar l

Hvis ja, er arbeidet utført av ufaglærte? Hvis faglærte, oppgi firmanavn

Ufaglært U Faglært U

13.Kjenner du til om ufaglærte
rørlegger, membranlegger,

Ja U

Hvis faglært, hvem

personer har utført arbeider som krever faglige kvalifikasjoner
elektriker

Nei U Ikke aktuelt Z

14.Kjenner du til reguleringsplaner,

Kommentar

andre planer, nabovarsel, eller andre offentlige

medføre endringer i bruken av eiendommen

Ja U

Nei K

eller av eiendommens

¥,.___.__.

16.Dersom

Nei E

eiendommen

vedrørende eiendommen?

_-_“ uw.W..w._..._...--V-

ikke aktuelt U Kommentar l

selges

med

utleiemulighet,

leilighet,

hybel

el., kjenner

godkjent hos bygningsmyndighetene?
i
Ja U

Nei U

vedtak som kan

omgivelser?

Ikke aktuelt U Kommentar

1S.Kjenner du til manglende ferdigattest/påbud/heftelser/krav
Ja U

som f.eks

eller lignende?

ikke aktuelt

E

Kommentar

l
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._m_,

du til om denne

er

17.Kjenner

du til om det er deponert

avfall på eiendommen,

enten i hus, garasje,

bod eller lignende,

eller på tomten ellers?
Ja D

Nei

Eventuelle

E

Kommentar

J

tilleggsopplysninger/

kommentarer

l
i

Sett kryss
E

Jeg bekrefter

at opplysningene

i egenerklæringsskjemaet

Dato

.

gitt etter beste skjønn

Sted

/fit}-/EM-M

:Selger/1’UF1Fe1rskriftA

g

er korrekt

ML

l
-7-’?

élfi/ø/

MKSOlavikenalderspsykiatriske
sykehus
Frode Wikne

Selger 2 underskrift
s

Dlfgkffff

'

g

l
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Kommunalavdeling levekår

15.03.2017

Notat
Sak nr.
2017/1977-1
Til:
Fra:

Eiendomsavdelingen
Rådmannen

Habilitet omsorgsboliger NKS Olaviken
I forbindelse med utredning om bygging av omsorgsboliger er tomtekjøp fra NKS
Olaviken ett av alternativene. I dette arbeidet har Eiendomsavdelingen i
Kommunalavdeling tekniske tjenester en sentral funksjon.
Kommunalsjef Ivar Ådlandsvik er styreleder ved NKS Olaviken og er derfor inhabil i
denne utredningen, og senere i prosessen dersom det aktuelt å kjøpe tomt fra NKS
Olaviken.
Dette medfører at Eiendomsavdelingen rapporterer til Kommunalsjef levekår i det
løpende arbeidet i denne saken, og rådmannen gjør de avklaringer som er nødvendig
underveis og er beslutningstaker for administrasjonen i saken.

Kopi: Kommunalsjef Ivar Ådlandsvik
Kommunalsjef Torgeir Sæter

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Bygging av nye omsorgsboliger - lokalisering

Særutskrift
Utvalg
Eldrerådet
Eldrerådet

Utvalgssak

Møtedato

30/17

12.06.2017

Utvalg for levekår

41/17

13.06.2017

Utvalg for teknikk og miljø

160/17

15.06.2017

Utvalg for levekår

58/17

22.08.2017

Utvalg for teknikk og miljø

183/17

24.08.2017

Kommunestyret

89/17

28.09.2017

Kommunestyret

121/17

02.11.2017

Saksbehandler: Torgeir Sæter

Arkivsaknr.: 2017/3696-1

Møtebehandling i Kommunestyret - 02.11.2017
Vedtak:

Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.
Kommunestyret ønsker at det jobbes videre med prosessene rundt å utvide med o-boliger i
forhold til helsebruksplanen (på både Ask og Ravnanger).
Innstilling fra UTM/vedtak:

Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.
Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.

Behandling:
Miriam Haavik (AP) fremmet følgende forslag:

Nye omsorgsboliger etableres på Myrane og lokalisering avklares i forbindelse med arbeidet i
Myraneplanen.
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Ingvild Augestad Syversen (KrF) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ønsker at det jobbes videre med prosessene rundt å utvide med o-boliger ift
helsebruksplanen (på både Ask og Ravnanger).
Avstemming:
Miriam Haaviks forslag:
Innstillingen:
Ingvild Augestad Sivertsens
tilleggsforslag:

For 13 st. (11 AP,2KrF)
Mot 22 st (3AL,2SV, 1MDG, 1Rødt, 2V, 8H, 4FrP, 1DEM)
Enstemmig
Enstemmig

Møtebehandling i Kommunestyret - 28.09.2017
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken utsatt.
Innstilling fra UTM/vedtak:

Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.
Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 24.08.2017
Innstilling/vedtak:

Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.

Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
Behandling:
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) foreslo:

Nye omsorgsboliger etableres på Myrane og lokalisering avklares i forbindelse med arbeidet i
Myraneplanen.
Rosalind Fosse (FrP) fremmet slikt forslag fra FrP, H og V:

1.

Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.

Rosalind Fosse (FrP) fremmet slikt pkt 2:
2.
Ombygging av omsorgsboliger ved helsetunet stanses, rådmannen legger fram sak om
bygg for tjenester innen kommuneavdeling levekår lokalisert i Myrane
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Avstemming:
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) forslag:
Fellesforslag fra FrP,H og V pkt. 1:
Rosalind Fosses forslag pkt. 2:

For 3 st. (3AP)
For 8 st. (2FrP,2H,2Al,1V,1MDG)
For 2 st.(2FrP) mot 9 st.

Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.08.2017
Innstilling/vedtak:

1.
2.

Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.
Det jobbes videre med prosessene rundt å utvide med o-boliger ift helsebruksplanen
(på både Ask og Ravnanger).

Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
Behandling:
Dag-Erik Holmedal (AP) fremmet rådmannens innstilling.

Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag fra FrP, H og Krf:
1.
Nye omsorgsboliger lokaliseres i Olaviken.
Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt pkt. 2:
2.
Ombygging av omsorgsboliger ved helsetunet stanses, rådmannen legger fram sak om
bygg for tjenester innen kommuneavdeling levekår lokalisert i Myrane.
Ingvild Augestad Syvertsen (Krf) fremmet slikt tilleggspunkt:
KrF ønsker at det jobbes videre med prosessene rundt å utvide med o-boliger ift
helsebruksplanen (på både Ask og Ravnanger).
Avstemming:
Rådmannens innstilling:
Fellesforslag fra FrP,H,KrF pkt. 1:

For 4 st. (4AP)
For 7 st. (1AL,1KrF,2H,2FrP,1SV)

Stig Abrahamsens forslag pkt. 2:

For 2 st. (2FrP) Mot 9 (1AL,1KrF,2H,4AP,1SV)

Ingvild Augestad Syvertsens forslag:

Enstemmig

Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 15.06.2017
Vedtak:

UTM viser til UFL sitt utsettelsesvedtak og tar saken til orientering
Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
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Behandling:
Dokumenter lagt ut i møtet:

-

Møtebehandling fra UFL 15.06.17

Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) foreslo:
UTM viser til UFL sitt utsettelsesvedtak og tar saken til orientering.

Avstemming:
Leder Jannicke Bergesen Clarkes forslag:

Enstemmig.

Møtebehandling i Utvalg for levekår - 13.06.2017
Innstilling/vedtak:

Saken utsettes med følgende kommentarer/spørsmål:
-

I PS 10/15 (UFL 10.11.15) anbefaler rådmannen plassering av omsorgsboliger i
Olaviken. Hva er viktige grunner til en endret vurdering?

-

Det er oppgitt at grunneiere kan gå lavere i pris en 18 mill. Hva kan tomten kjøpes for?

-

Kan det gjøres et estimat av kostnader ved å opparbeide tomt i Olaviken?

-

Det savnes en helhetlig plan for Myraneområdet ved vurdering om å plassere
omsorgsboliger der.

-

Rådmannen kommer tilbake med utfyllende opplysninger om pris på tomt på Olaviken
og status på spørsmålet om parkeringsløsning blir på Furuly. I tillegg har utvalget
tidligere etterlyst at Rådmannen går i dialog med Olaviken om mulighet for samarbeid
om utbygging av omsorgsboliger. Dette må redegjøres for i saksfremstilling.

-

Det tilstrebes at saken kommer til behandling i UFL møtet 22.august 2017.

-

Ber om at rådmannen gir en kostnadsbeskrivelse av alternativet: NKS Olaviken bygger
omsorgsplasser og kommunen leier plasser.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
Behandling:
Mary Therese Solli (SV) fremmet følgende felles utsettelsesforslag fra AP, SV og
AL:

Saken utsettes med følgende kommentarer/spørsmål:
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-

I PS 10/15 (UFL 10.11.15) anbefaler rådmannen plassering av omsorgsboliger i
Olaviken. Hva er viktige grunner til en endret vurdering?
Det er oppgitt at grunneiere kan gå lavere i pris en 18 mill. Hva kan tomten kjøpes for?
Kan det gjøres et estimat av kostnader ved å opparbeide tomt i Olaviken?
Det savnes en helhetlig plan for Myraneområdet ved vurdering om å plassere
omsorgsboliger der.

Innkomne kommentarer/spørsmål følger saken.
Christine Holmedal (H) innleverte følgende felles kommentar til saken fra H, FrP, V og
KrF:
Rådmannen kommer tilbake med utfyllende opplysninger om pris på tomt på Olaviken og status
på spørsmålet om parkeringsløsning blir på Furuly. I tillegg har utvalget tidligere etterlyst at
Rådmannen går i dialog med Olaviken om mulighet for samarbeid om utbygging av
omsorgsboliger. Dette må redegjøres for i saksfremstilling.
Det tilstrebes at saken kommer til behandling i UFL møtet 22.august 2017.
Ronny Knutsen (V) innleverte følgende kommentar til saken:
Ber om at rådmannen gir en kostnadsbeskrivelse av alternativet: NKS Olaviken bygger
omsorgsplasser og kommunen leier plasser.
Avstemming:
Utsettelsesforslag med innkomne
kommentarer/spørsmål:

Enstemmig

Møtebehandling i Eldrerådet - 12.06.2017
Uttalelse fra Eldrerådet (i samsvar med rådmannens innstilling):
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.

Rådmannens innstilling:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
Behandling:

Avstemming:

Rådmannens innstilling fremsatt ved leder John Ivar Solvik: For 4 st Mot 1 st. (1H)

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Lokalisering av nye omsorgsboliger blir på Myrane, Kleppestø.
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SAMMENDRAG
I januar 2017 ble det vedtatt i Utvalg for levekår at det skal bygges nye omsorgsboliger, med
ferdigstillelse 2020/2021. Første fase blir å avklare lokalisering av nybygget, og i denne saken
er fem alternative steder vurdert.
Avgjøres av: Kommunestyret
Behandles i følgende utvalg: ELR, UFL, UTM, Kommunestyret
Videre saksgang: Oppfølging av rådmann

Saksopplysninger:
I UFL-møte den 24.1.2017, sak 9/2017, ble dette vedtatt:
1.
Det utarbeides en helsebruksplan for tjenesteområdet levekår. I planen vurderes
fremtidig organisering av botilbud og kommunalt behandlingstilbud for eldre og
andre hjelpetrengende. Denne planen må legges frem til politisk behandling i løpet av
2017.
2.
Omsorgsboligene i 2. etg på Helsetunet omgjøres til lokaler for andre helsetjenester i
løpet av 2017. Investeringer til ombygging tas med i budsjettbehandling for 2018.
3.
Halvparten av de reduserte nettoutgiftene med omgjøring av omsorgsboligene i 2.
etasje skal brukes til omstillinger av omsorgstjenestene og tidligere innsats, med
virkning for budsjettet i 2018.
4.
Man intensiverer arbeidet med å bygge nye omsorgsboliger med mål om å ferdigstille
disse i 2020/21. Det vises til avsatte midler i budsjett og økonomiplan.
Denne saken omhandler punkt 4, bygging av nye omsorgsboliger. Det er ennå tidlig i
planarbeidet, og første avklaring er lokalisering av boligene. Det planlegges ut i fra at det skal
bygges ca. 30 boliger for personer med demens eller alderspsykiatriske diagnoser.
Lokaliseringen må ivareta behovene for boligløsninger, fellesområder, aktivitetstiltak og
uteareal. Samtidig må det underbygge faglig gode tjenester og økonomisk realistiske rammer.
Basert på nærhet til eksisterende institusjoner eller ledige kommunale tomter er det er fem
aktuelle lokaliseringer som er vurdert i saken:
A. Skogstunet
B. Myrane Kleppestø
C. Olaviken
D. Ask
E. Ravnanger
A. Skogstunet
Det er vedtatt at det skal bygges ny skole på Skogstunet, og i arealplanen er det avsatt areal til
omsorgstjenester på området. Tomten eies av kommunen. Kostnader til vei og parkering kan
samordnes med skoleutbyggingen. Det er ingen andre omsorgstjenester i nærområdet.
Plangrunnlag ventes å være vedtatt i 2020, med byggestart straks plangrunnlaget er vedtatt.
B. Myrane Kleppestø
Myraneområdet er tiltenkt som utbyggingsareal for helse-omsorg i sør og skole i nord. Aktuelt
område for nye omsorgsboliger er i søre delen – øst for sykehjemmet og psykiatriboligene, på
areal som kommunen må kjøpe. Aktuell tomt har en takst på 6 mill kroner som eier vil selge for.
Det vil komme egen sak om tomtekjøp på Myrane. Plangrunnlaget ventes å være vedtatt våren
2019, med byggestart straks plangrunnlaget er vedtatt.
C. Olaviken
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NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS har tomteareal de kan selge til kommunen for
bygging av omsorgsboliger innen demensomsorg og alderspsykiatri. Tomten er taksert til 18
mill kroner, men selger opplyser at de kan gå lavere i pris dersom Olaviken blir det aktuelle
alternativet. Tomten er kupert så det må påregnes noe ekstrautgifter til tilrettelegging av
tomten. Videre må parkeringsforhold avklares. Arealet er ferdig regulert til formålet, men
dersom parkeringen må løses på Furulyområdet må det medregnes noe tid til egen planløsning
på dette tiltaket. I 2014 annonserte Askøy kommune etter tomter til utbygging av
omsorgsboliger på Askøy øst, og ut i fra innkomne interessenter ble Olaviken pekt som den
mest aktuelle ut i fra planstatus, egnethet, nærhet til annen institusjon, og faglig samhandling.
D. Ask
Ask bo- og omsorgssenter har meldt at de ønsker å bygge ut og gjerne med flere
omsorgsboliger. De har ikke ferdigregulert tomteareal, og det vil ikke være klart før tidligst
høsten 2020 avhengig av endelig vedtak på kommuneplanens arealdel. Ask bo- og
omsorgssenter driver i dag sykehjem med 47 plasser og leier ut 8 eldreboliger. Boligene tildeles
ikke via kommunen, men i egen regi.
E. Ravnanger
Institusjonen på Ravnanger har i dag demensomsorgen som hovedoppgave. Det er også
omsorgsboliger på stedet. Kommunalt tomteareal er ikke stort nok til et nybygg, og det er
begrensninger i å utvide tomtearealet da det ligger i LNF-område og nedslagsområde for
drikkevannet. Areal knyttet til LNF-området kan bli løst i rullering av kommuneplanens
arealdel, men det er usikkert om restriksjoner knyttet til nedslagsfeltet for drikkevannet kan
løses. Dersom begge forhold planmessig og teknisk kan løses i kommuneplanen vil
etterfølgende reguleringsplan for nye omsorgsboliger tidligst være klar i slutten på 2020.

Oversikt over alternative lokaliseringer
Tidligst
byggestart

Tomt

Skogstunet

Areal avsatt til
tjenesteyting/ skole

2020

Kommunal

Myrane,
Kleppestø

Områderegulering
under arbeid

2019

Privat,
takst 6 mill

Olaviken

Ferdigstilt
reguleringsplan.
Dersom
parkeringsløsning
blir på Furuly krever
det egen
byggesak/planløsning

2018/2019

Privat,
takst 18
mill men
selger kan
gå ned i
pris

Alternativer Planstatus

Ask

LNF (noe areal for
tjenesteyting i
gjeldende
kommuneplan)

Ravnanger

LNF-område og
begrensninger

Lengre
prosess med
usikker
byggestart.
Tidligst
byggestart
2020/2021
Lengre
prosess med
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Privat, ikke
innhentet
pris
Privat, ikke
innhentet

Merknader
Kan prosjekteres parallelt med
reguleringsplanen
Kan prosjekteres samtidig med
planlegging.
1. kjøpe tomt
2. prosjektere parallelt
3. bestemmelser om midlertidig
bruk av området til helthetlig
infrastruktur for Myrane mm. er
på plass

Klar for prosjektering

Bør avvente til ferdigstilling av
KPA, siden større deler av
området ligger i LNF.
Fremdriften til KPA er usikker,
men det vil gå noe tid før endelig
vedtak. Reguleres og prosjekteres
etter ferdigstilling av KPA.
Bør avvente til ferdigstilling av
KPA, siden større deler av

knyttet til
drikkevannkilde

usikker
byggestart.
Tidligst
byggestart
2020/2021

pris

området ligger i LNF.
Fremdriften til KPA er usikker,
men det vil gå noe tid før endelig
vedtak. Reguleres og prosjekteres
etter ferdigstilling av KPA.

Vurdering:
Ved lokalisering av de nye boligene er faktorer som nærhet til eksisterende omsorgstjeneste,
samhandling og synergier med andre tjenester, tomtens egnethet til formålet, pris samt
muligheten for å rekruttere og beholde medarbeidere være sentrale kriterier.
En vurdering av de aktuelle lokalitetene:
A. Skogstunet
Tomten på Skogstunet er i kommunal eie, og i investeringssammenheng er det gunstig.
Imidlertid er det ingen andre omsorgstjenester lokalisert der, og det fører til at de nye
omsorgsboligene ville blitt en satellitt og faglig isolert. Det vil føre til mindre effektive
omsorgstjenester, der faglig samhandling og synergier er redusert.
B. Myrane, Kleppestø
Kommuneplanens arealdel har avsatt Myraneområdet til offentlige formål, og den mest aktuelle
lokaliseringen vil være i søndre del av Myrane, øst for institusjonen. Tomten er til salgs. En
plassering på Myrane vil gi positive synergier med tanke på samhandling med de øvrige helseog omsorgstjenestene på området. Nærhet til båt- og bussforbindelser vil gjøre det lettere å
rekruttere fagpersonell fra Bergensområdet. En lokalisering helt i sør på Myraneområdet vil
kunne tilfredsstille behovet for stimulerende og gode uteområder, og det vil ikke komme i
konflikt med det framtidige lokalmedisinske senteret på Helsetunet som i hovedsak skal
anvendes til behandling og kortere opphold.
C. Olaviken
I Olaviken er det ferdig reguleringsplan som er et pluss med tanke på framdrift. Det er mulig
parkeringsløsningen kan by på utfordringer. Prisen på tomten er ikke endelig fastsatt, men den
blir trolig å regne som en minusfaktor sammenlignet med de andre alternativene. Et begrenset
kollektivtilbud kan bli en utfordring med tanke på å rekruttere og beholde personell.
Olaviken alderspsykiatriske sykehus har i dag en fin sansehage som kan stilles til disposisjon
for de nye boligene. Sykehuset har stilt seg positiv til et faglig samarbeid med kommunen
dersom de nye omsorgsboligene bygges på området, og det er et klart pluss. Det er ikke endelig
avklart hva dette samarbeidet vil inneholde, men det vil i hovedsak være knyttet til fagutvikling
for de ansatte, og tjenesteutvikling. Driften vil være adskilt.
D. Ask
Lokalisering av de nye omsorgsboligene på Ask vil være knyttet til Ask bo- og omsorgssenter.
Området er i dag hovedsakelig LNF-område, det innebærer en lengre og usikker planhorisont
med byggestart tidligst i 2021. Nærheten til eksisterende institusjon er en plussfaktor med
tanke på faglighet og andre synergier. Lokalisering på Ask kan føre til utfordringer med hensyn
til rekruttere/beholde personell på grunn av begrensninger i kollektivtilbudet.
E. Ravnanger
Institusjonen på Ravnanger har allerede demensomsorgen som hovedoppgave, og det hadde
vært gunstig med en utbygging her. De begrensningene som ligger i LNF-område og
nedslagsområde for drikkevannet gjør at det ikke er plass til nybygg her. Skal plangrunnlaget
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endres vil det ta tid, med byggestart tidligst i 2021. I tillegg må restriksjonene på grunn av
drikkevannskilde bli løst, det er ikke beregnet kostnad eller vurdert løsning på dette.
Basert på en samlet vurdering der samlokalisering med eksisterende omsorgstilbud, muligheter
for fagutvikling og effektiv drift, tomtepris og egnethet med hensyn til å rekruttere og beholde
fagpersonell – er Myrane, Kleppestø å regne som den beste lokaliseringen.
Investeringskostnader kan være lavest på Skogstunet siden kommunen eier tomten, men
driften kan bli dyrere og mer sårbar her enn de andre alternativene siden det geografisk vil være
isolert fra de andre tjenestebasene i kommunen.
Folkehelseperspektiv:
Demens og alderspsykiatri forventes å bli noen av de store utfordringene i framtidig
eldreomsorg, og dermed også for de kommunale tjenestene. Lengre levealder gjør at antallet
innbyggere med disse diagnosene forventes å øke markert. I den sammenheng vil det å utvide
kapasitet og styrke kvaliteten på dette tjenesteområdet være positivt med hensyn til
folkehelsen. Samtidig er det viktig å fortsette satsingen på tidlig innsats og målsettingen om at
flest mulig skal bo og oppleve trygghet i egne boliger. Det gjør at antallet nye omsorgsboliger
må avklares nærmere underveis i planprosessen.

Økonomi:
Husbanken gir tilskudd til bygging av omsorgsboliger med kr. 1.415.000 pr bolig. I
økonomiplanen 2017-2020 er det avsatt 50 mill kroner til bygging av omsorgsboliger, men
dette er et beløp som ikke er basert på grundige kalkyler. En mer korrekt kalkyle på netto
investeringskostnader må knyttes til antall boliger som skal bygges, og valg av tomt.
Ved valg av lokalitet er investeringer til tomt og bygg en faktor, mens driftsøkonomien er den
andre faktoren. Den rimeligste investeringen kan bli den dyreste driften. Når Myrane vurderes
som det beste alternativet er det tatt hensyn til både investeringskostnader og driftsøkonomi.
Midler til driften er ikke lagt inn i økonomiplanen. Med utgangspunkt i ca. 30 boliger med
heldøgns bemanning må årlige driftsutgifter påregnes å bli drygt 35 millioner kroner fra
2020/2021.

Kleppestø, 30.9.2017

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef

Rett utskrift 07.11.17
Kristin Ådlandsvik
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Høringssvar om lovfestet plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens.

Saksfremlegg
Utvalg
Eldrerådet

Utvalgssak
32/18

Møtedato
03.12.2018

Utvalg for levekår

72/18

04.12.2018

Saksbehandler: Liv Olsen

Arkivsaknr.: 2018/8563-1

RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Askøy kommune støtter Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud
for hjemmeboende personer med demens.
En lovfestet plikt for kommunene kan føre til at tilbudet får mer fokus, og at det blir mer
kjent blant innbyggerne. Det er viktig å kunne gi et tilpasset tilbud tidlig i forløpet slik at
de pårørende fortsatt kan være ressurspersoner for den som er rammet av demens.
Det er viktig at en lovfesting av plikt og dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente
ikke går på bekostning av det generelle dagtilbudet for eldre. Å ha ulike dagtilbud for

eldre er et viktig bidrag til å hindre eller utsette tjenester høyere oppe i omsorgstrappen.
Utrygghet, ensomhet og passivisering hos den eldre, kan være faktorer som fører til
behov innleggelse i sykehus og/eller institusjon.
Askøy kommune støtter likevel at det er viktig å finne ulike løsninger med ulike tilbud –
også i samarbeid med frivillige, interesseorganisasjoner mv.
2. Det er likevel en forutsetning at merutgifter til ordningen blir fullfinansiert gjennom
statsbudsjettet og overføringer til kommunene.
Askøy kommune støtter forslag om endringer i forskrift 16.desember 2011 nr.1349 om
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester for å tydeliggjøre at kommunene
har rett til å kreve egenandel for dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med
demens.

SAMMENDRAG
Helse og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring et forslag om å lovfeste en plikt for
kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.
Departementet foreslår at plikten blir tatt inn i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
Spørsmål om lovfesting av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens har
vært diskutert i offentlige dokumenter i en årrekke.
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Askøy kommune har tilrettelagt dagtilbud for personer med demens. Erfaringen viser at dette
er et tilbud som er svært viktig både for den det gjelder og deres pårørende. Det er viktig å
kunne gi et tilpasset tilbud tidlig i forløpet slik at pårørende fortsatt kan være ressurspersoner
for dem som er rammet av demens.
Avgjøres av:

UFL

Behandles i følgende utvalg:

UFL, Eldrerådet

Videre saksgang:

Rådmann følger opp vedtak

Saksopplysninger:
Høringsnotatet som nå er sendt ut er en oppfølging av St.meld. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet
– en kvalitetsreform for eldre. I den står det at Regjeringen vil i løpet av 2018 sende på høring
forslag til endring av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som fastsetter plikt for
kommunene å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
Spørsmål om lovfesting av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens har
vært diskutert i offentlige dokumenter i en årrekke.
Det blir også foreslått endringer i forskrift 16.desember 2011 nr1349 om egenandel for
kommunale helse- og omsorgstjenester for å tydeliggjøre at kommunene har rett til å kreve
egenandel for kommunale dagsentertilbud til hjemmeboende med demens.
Hovedregelen i helse- og omsorgstjenesteloven er at det er kommunen som avgjør hvordan
kommunale tjenester blir organisert og hvilke kombinasjoner av tjenester hver enkelt skal få
tilbud om, så lenge summen av det som blir tilbudt oppfyller kravet om tjenester av forsvarlig
kvalitet og omfang.
Demensplan 2020 er regjeringens femårsplan for å forbedre tjenestetilbudet til personer med
demens og deres pårørende. Målet er å skape et mer demensvennlig samfunn som tar vare på
og integrerer personer med demens i felleskapet. I planen er det løftet fram tiltak som
lovfesting av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Det blir sagt at
dagaktivitetstilbud skal stimulere og aktivisere hjemmeboende personer med demens og gi
gode opplevelser og meningsfylte hverdager. I tillegg skal tilbudet bidra til at pårørende får
nødvendig avlastning.
Utbygging av tilpassede og fleksible dagaktivitetstilbud er et av hovedsatsingsområdene i
Demensplan 2020. Alle kommuner kan søke om tilskudd til dagaktiviteter, og det legges opp til
videre søknad om tilskudd fram til 2020. Fra 2020 regner en med at tilskuddet vil inngå i
rammetilskuddet til kommunen over Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt
budsjett.
https://www.regjeringen.no/contentassets/dc110dd1c9a947c1a189b5c7f33f9418/hoeyringsnot
at_kjj_demens.pdf
Frist for å levere høringsuttalelse er satt til 14.1.19.
Vurdering:

Askøy kommune har et tilrettelagt dagtilbud for personer med demens. Det vurderes at dette er
et viktig tilbud for denne brukergruppen og deres pårørende. Dagtilbud for personer med
demens vil kunne være støttende og avlastende for de pårørende samtidig som det kan bidra til
en mer meningsfull hverdag for den som har en demensdiagnose.
Det er også svært viktig å ha egne tilrettelagte tilbud for denne brukergruppen.
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Høringsnotatet fra Helse og omsorgsdepartementet peker på at selv om det blir en lovfestet plikt
for kommunen å tilby dagaktivitetstilbud til denne brukergruppen, innebærer det ikke at alle skal
en automatisk rett til å bli tildelt slike tjenester.
En slik «automatisk rett» ville kunne bryte med den individuelle vurderingen, og prinsippet om
hva som er «viktig for deg». Det individuelle behovet må kartlegges, og det må gjøres en
vurdering av hvilke tjeneste som er nødvendige for den enkelte.
Det kan stilles spørsmål om det å ha en lovfestet plikt for kommunene til å tilby
dagaktivitetstilbud for demente, kan gå på bekostning av det generelle dagtilbudet for eldre.
Å ha ulike dagtilbud for eldre er et viktig bidrag til å hindre eller utsette tjenester høyere oppe i
omsorgstrappen. Utrygghet, ensomhet og passivisering hos den eldre, kan være faktorer som
fører til behov innleggelse i sykehus og/eller institusjon.
Vi støtter likevel at det er viktig å finne ulike løsninger med ulike tilbud – også i samarbeid med
frivillige, interesseorganisasjoner mv.
Ved at et dagtilbud for demente blir en lovfestet plikt for kommunen, kan føre til at tilbudet får
mer fokus, og blir mer kjent blant innbyggerne. Det er viktig å kunne gi et tilpasset tilbud også
tidlig i forløpet slik at de pårørende fortsatt kan være ressurspersoner for den som er rammet av
demens.
Folkehelseperspektiv:

Dagtilbud for personer med demens vil bidra til god folkehelse ved å kunne være støttende og
avlastende for de pårørende samtidig som det kan bidra til en mer meningsfull hverdag for den
som har en demensdiagnose.
Økonomi:
Det vil være mulig å søke om tilskudd til dagaktiviteter fram til 2020. Deretter vil tilskuddet
inngå i rammen til kommunen.

Kleppestø, 20.11.18

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Organisering av bosetting enslige mindreårige flyktninger

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
73/18

Saksbehandler: Eva Mikkelsen

Møtedato
04.12.2018

Arkivsaknr.: 2018/6113-3

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Rådmannen viser til rådmannens budsjettforslag for 2019.

SAMMENDRAG

Saken er oppfølging av PS 48/18 samt rådmannens budsjettforslag.
De siste årene har det vært store svingninger i bosetting av flyktninger, også for de
enslige mindreårige (EMF). På bakgrunn av økningen i antallet asylsøkere og
flyktninger i 2015 og 2016, sa Askøy seg villig til å øke bosettingen av EMF med 30 i
2016 og 48 i 2017. I 2018 er vi anmodet om å bosette 2 EMF, men har fortsatt ikke
bosatt noen. Signalene nasjonalt og internasjonalt er at det ikke vil komme mange til
Norge i årene framover, men her kan det bli endringer.
Askøy har bosatt enslige mindreårige flyktninger på institusjonen Grønebrekka med 4
plasser siden 2003. De senere årene er de fleste bosatt i omsorgshjem, vertsfamilier og
hybler.
Staten endret tilskuddsordningen for institusjoner i 2016. Tidligere var driften av
Grønebrekka tilnærmet fullfinansiert fra staten, det er ikke lenger tilfelle. Dette,
sammen med reduksjon og mulig bortfall av behovet for bosetting av EMF på Askøy,
gjør at det er behov for å revurdere organisering av mottak og bosetting av EMF.
Avgjøres av:

Kommunestyre
Behandles i følgende utvalg:

Utvalg for levekår, Formannskap, Kommunestyre
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Videre saksgang:

Rådmannen følger opp vedtaket.
Saksopplysninger:

Utvalg for levekår behandlet 28.08.2018 sak 48%18 vedrørende organisering bosetting
enslige mindreårige flyktninger.
Vedtak:
For å sikre oppfølgingen av ungdommene som bor på Grønebrekka, og for å videreføre
Askøy kommunes linje i integreringsarbeidet videreføres drift ved Grønebrekka.
Grønebrekka må sees i sammenheng med god integrering. Det fremmes en ny politisk
sak vedrørende organisering bosetting enslige mindreårige flyktninger hvor følgende
spørsmål besvares:
1) Hvordan skal Askøy kommune sikre en bred tiltaksvifte som gir rett tiltak for EMF?
2) Hvordan kan kompetansen fra Grønebrekka integreres i flyktningfaglige team (EMFteam)?
3) Kan Grønebrekka brukes til evaluering av EMF før bosetting i vertsfamilie/
omsorgshjem?
4) Hvor store utgifter til kjøp av institusjonsplasser ville Askøy kommune hatt i den
siste tre-års perioden dersom vi ikke hadde hatt Grønebrekka?
5) Saken viser at de forskjellige fagmiljøene har hatt lite samarbeid. Hvilken av
tiltakene for økt samarbeid i "handlingsplan for integrering av flykninger" er
gjennomført, og hvilken av målene er nådd?
6) Hvilken samfunnsøkonomiske konsekvenser vil en videreføring av drift ved
Grønebrekka ha?
7) Tilleggsspørsmål som har kommet inn besvares i saken.
Kommunestyret behandlet 14.12.2017 sak 2016/3156-7 vedrørende bosetting av
flyktninger.
Vedtak:
«Askøy kommune skal i 2018 bosette til sammen 30 flyktninger, der 28 er voksne/
familier og 2 enslige mindreårige. Utgifter til bosetting skal finansieres av
integreringstilskudd og andre tilskuddsordninger for flyktninger.
Familiegjenforente kommer i tillegg.»
På bakgrunn av økningen i antallet asylsøkere og flyktninger i 2015 og 2016, sa Askøy
seg villig til å øke bosettingen av enslige mindreårige flyktninger med 30 i 2016 og 48 i
2017.
Endringen i antallet med behov for bosetting fra 2016 til 2017, gjorde at kommunen ble
bedt om å ta ned vedtaket for 2017 fra 48 først til 15 EMF, og deretter til 10 og til slutt 2
for 2018.
Fram til dette hadde kommunen i snitt bosatt 3 enslige mindreårige flyktninger årlig på
institusjonen Grønebrekka, mens vedtak om økt bosetting fra 2016 skapte behov for
andre bosettings- og oppfølgingstilbud. I tillegg til Grønebrekka ble det ansatt og
etablert et team i barneverntjenesten med ansvar for bosetting i omsorgshjem,
vertsfamilier og på hybel. Dette teamet har ivaretatt saksbehandling, miljøterapeutisk
oppfølging og familieveiledning utenfor Grønebrekka sitt ansvarsområde.
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Organisering og status bosetting enslige mindreårige flyktninger
Ansvaret for bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger er lagt til
barneverntjenesten. Grønebrekka har vært i drift siden november 2003, og EMF
bosettingsteamet ble opprettet i forbindelse med Flyktningkrisen 2015/2016.
Begge har fram til oktober 2018 hatt egne avdelingsledere, mens de fra oktober 2018
har en felles avdelingsleder.
Grønebrekka har 8 årsverk.
Pr. 01.11.2018 er det 3 ungdommer inne på institusjonen, og 5 ungdommer som har
flyttet ut på hybel får oppfølging fra institusjonen. I tillegg har en av ungdommene som
akkurat har flyttet ut, avtale om å kunne overnatte på institusjonen ved behov.
Ut fra kjente planer pr. november 2018, vil det fra 01.03.2019 være 1 ungdom inne på
institusjonen og 3 ungdommer på hybel med oppfølging.
Bosettingsteamet har 8,6 årsverk.
Pr. 01.11.2018 er det 24 emf som får oppfølging av bosettingsteamet, fordelt slik:
- 4 ungdommer er bosatt i vertsfamilier
- 3 bor på hybel og har i tillegg støttefamilie
- 13 bor på hybel uten støttefamilie
- 4 bor i omsorgshjem
Fra januar 2019 er det 11 ungdommer på hybel, 4 ungdommer fortsatt i vertsfamilier og
4 fortsatt i omsorgshjem.
Pr. 01.08.2019 vil teamet ha oppfølging av 12 ungdommer, forutsatt at det ikke kommer
nye til kommunen. Disse er fordelt slik:
- 3 ungdommer er bosatt i vertsfamilier
- 3 bor på hybel og har i tillegg støttefamilie
- 2 bor på hybel uten støttefamilie
- 4 i omsorgshjem
Pr. i dag har vi fortsatt ikke bosatt to EMF for 2018, slik vi har vedtak om.
Prognoser 2019:
IMDi tilbakemeldte i begynnelsen av november at de ikke har oversikt over hvor mange
EMF over 15 år som sitter på mottak og venter på å komme til en kommune. De vet det
er flere av de som i dag bor på mottak, som ikke vil få opphold, og kunne derfor ikke gi
noe antall.
Samtidig formidlet IMDi at prognosen for bosetting EMF over 15 år i 2018 har vært
160. For 2019 antar de at tallet vil være mer enn halvert.
IMDi er kjent med at det og sitter barn som er overføringsflyktninger i flyktningeleirer.
Stortinget har ikke tatt en beslutning på om EMF skal være en del av uttaket av
kvoteflyktninger, eller om de vil fortsette å holde seg til utsatte kvinner og familier.
Når det gjelder anmodningen vil vi i følge Imdi motta den i slutten av november.
Anmodningen er pr. 21.11.2018 ikke kommet. Den vil bli ettersendt eventuelt lagt fram i
utvalgsmøtet.
IMDi Vest uttaler at de har prioritert Askøy som en kommune som skal anmodes også
til neste år, men at de vet lite om hva som skjer og om vi i det hele tatt vil bli anmodet
om å bosette EMF. Dette fordi de vurderer å sentrere bosetting av EMF til noen få
utvalgte kommuner siden antallet ungdommer ser ut til å bli så lavt.
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Bufetat tilbakemeldte i begynnelsen av november at det pr i dag er 20 EMF under
femten år som venter på bosetting. De kan ikke si noe om Askøy vil bli prioritert for
bosetting for noen av disse. På samme måte som IMDI vurderer Bufetat å sentrere
bosetting til noen få utvalgte kommuner.
Utfordringen med anmodning, er at vi bare blitt anmodet om å si ja til et antall, men får
ikke vite noe om behov eller hvem ungdommene er. Vi vet derfor ikke om vi vil bli
anmodet å ta ungdom over 15 år, eller hvilket behov for omsorgstilbud de trenger.
Både Bufetat og IMDi har tilbakemeldt at de vil stille i UFL møte 04.12 for å svare på
spørsmål.

Spørsmål stilt av UFL til PS 48/18 i møte 28.08
1) Hvordan skal Askøy kommune sikre en bred tiltaksvifte som gir rett
tiltak for EMF?
2) Hvordan kan kompetansen fra Grønebrekka integreres i
flyktningfaglige team (EMF-team)?
Svar:
Ved bosetting av EMF er kommunene pålagt å saksbehandle dette i Barneverntjenesten
og etter Lov om barneverntjenester. Dersom kommunen skal fortsette bosetting av emf
i omsorgs- og vertsfamilier, vil det i fortsettelsen være naturlig at oppfølging av
familiene flyttes inn som del av Barneverntjenestens avdeling for omsorgsfamilier.
Saksbehandlerfunksjonen for Bosettingsteamet og Grønebrekka legges også til denne
avdelingen.
Miljøterapeutisk oppfølging til ungdommene utenfor Grønebrekka kan organiseres
enten i barneverntjenesten eller Flyktningtjenesten. Ved en organisering i
Flyktningtjenesten vil ressursen kunne brukes også inn i familier hvor vi har erfart at
det er behov for dette, men hvor det pr. i dag ikke er egne ressurser til slik oppfølging.
Uavhengig av om miljøterapeutene er organisert i Grønebrekka, Flyktningtjenesten
eller Barnevernet, vil det være behov for felles kompetansedeling, -utvikling og
samarbeid. Og utvikling av felles tiltak eller samarbeid i arbeidet med inkludering og
tilhørighet i lokalmiljøene på Askøy.
Det vil også være behov for et samarbeid med booppfølgingen innenfor individ og
levekår, som har god erfaring med tilsvarende arbeid med en annen målgruppe. Men
som også kan være aktuell for overføring av ansvar og oppgaver for noen av emf
ungdommene ut fra hva vi erfarer de har av behov.
Det er satt sammen arbeidsgrupper på tvers av Grønebrekka, Bosettingsteamet og
Flyktningtjenesten som har fått mandat til å jobbe med konkrete områder på dette (se
vedlegg). De skal ha ferdigstilt dette arbeidet i januar 2019.
3) Kan Grønebrekka brukes til evaluering av EMF før bosetting i
vertsfamilie/omsorgshjem?
I tillegg til spørsmålet fra UFL, har også følgende spørsmål blitt besvart i
Formannskapet:
Dersom Grønnebrekka videreføres kan EMF-teamet skaleres ned. Hvilken
budsjettmessig konsekvens vil en slik omorganisering ha?
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Svar:
Det er usikkert om en slik omorganisering kan gjennomføres. For det første er
Grønebrekka en barnevernsinstitusjon, hvor godkjenning av drift er regulert i
barnevernloven. Det er Bufetat som gir godkjenning, og som beslutter om institusjonen
kan benyttes på annen måte enn hva de er gitt godkjenning til. Om ansatte kan utføre
arbeid utover oppfølging av ungdommer med tilknytning til institusjonen, eller om de
kan ta inn EMF- ungdommer på avlastning, kartlegging eller evaluering før bosetting i
omsorgs- eller vertsfamilie, vil ikke Bufetat gi svar på før de kommer på etterkontroll
vinteren 2019. Når det bor ungdom på institusjonen krever godkjente turnus at det til
enhver tid må være to ansatte, uavhengig av antall ungdom inne. Personellressursen
med to ansatte på jobb til enhver tid ved Grønebrekka, vil ikke være tilstrekkelig til å
følge opp alle 22 ungdommene vi har ansvar for fra vinteren 2019.
Et annet moment er om det er anledning til å skalere ned en avdeling som ikke er utsatt
for færre brukere utover naturlig avgang av flyktninger (Bosettingsteamet), for at en
annen avdeling skal beholde sine ansatte. Dette i forhold til personal juss og
avtaleverket. Dersom vi får tillatelse til å fravike gjeldende lovreguleringer og avtaleverk
kan det teoretisk kanskje føre til reduksjoner på 2-3 millioner kroner i
Bosettingsteamet, men dette må i så fall utredes nærmere utfra nye premisser.
4) Hvor store utgifter til kjøp av institusjonsplasser ville Askøy kommune
hatt i den siste tre-års perioden dersom vi ikke hadde hatt Grønebrekka?
Svar:
Om ungdom som skal ha omsorgstilbud på Grønebrekka ikke kan gis omsorgstilbud i
familie, kan vi be om det som blir kalt sekundærbosetting i annen kommune med
institusjon/ bofellesskap for emf. Det innebærer ingen økonomiske kostnader for
kommunen, da tilskuddene blir overført kommunen som sier ja til en avtale om dette.
For Askøy ville det vært Fjell eller Bergen vi først ville gjort en slik henvendelse til.
Dersom en ungdom må flyttes til en institusjonsplass ved en ordinær
barnevernsinstitusjon, koster dette i snitt kr. 80.000,- pr.mnd.
5) Saken viser at de forskjellige fagmiljøene har hatt lite samarbeid.
Hvilken av tiltakene for økt samarbeid i "handlingsplan for integrering
av flykninger" er gjennomført, og hvilken av målene er nådd?
Svar:
Mål: Utarbeide en forpliktende og tverrfaglig samarbeidsmodell
Resultat:
 Kunsten å bo. Et velfungerende tiltak som er et kompetansehevingsprogram for
flyktninger på tvers av offentlige/ frivillige/ privat virksomhet
 Det er utarbeidet gode overgangsrutiner disse er under stadig evaluering og
forbedring ut fra gruppen som bosettes og hvilke behov vi ser. Det gjelder både i
oppstartsfasen, men og i overgang mellom tjenester som for eksempel barnehage
og skole, flyktningtjenesten og nav
 Det er blitt holdt landinfo kurs som har vært åpen for alle, tolkekurs i tillegg til at
deler av det to-årige kunnskapsprogrammet «Menneskemøter» var åpen for flere
avdelinger. Askøy Konferansen 2018 hadde og viktige tema inne integrering. Det
planlegges også et nytt landinfo kurs til våren om Kongo
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Mål: Tverretatlig kompetanseteam som har kompetanse på utfordringer knyttet til
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold
Resultat:
 Det er etablert eget helseteam for flyktninger
Mål: Gi opplæring i barneoppdragelse i Norge
Resultat:
 Det har vært gjennomført gruppetilbud med utgangspunkt i metodene ICDP og
DUÅ
 Det planlegges å gi gruppetilbud til foreldre som del av introduksjons-ordningen
 Det er godkjent flerkulturelle gruppeledere på til sammen 4 språk
6) Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser vil en videreføring av
drift ved Grønebrekka ha?
Svar:
Kommunen vil ha et institusjonstilbud vi pr. i dag ikke vet om staten vil benytte,
avhengig av beslutningen om selekterte kommuner skal anmodes om bosetting av
enslige mindreårige flyktninger, og om Askøy i så fall vil være en av disse. Vi kan da
sitte med et tjenestetilbud det ikke vil være behov for, og hvor vi ikke får finansiering
gjennom tilskuddsordningene for målgruppen.
Skulle Stortinget åpne for enslige mindreårige flyktninger som målgruppe for inntak og
bosetting av kvoteflyktninger, vil Grønebrekka være et tiltak for akkurat denne
målgruppen.
Vurdering:

Usikkerhet knyttet til antall ankomster av enslige mindreårige flyktninger, alder på
disse, hvilke omsorgsbehov de vil ha, om Staten vedtar selektering av kommuner som
får anledning til å bosette enslige mindreårige flyktninger framover, om Askøy vil være
en slik prioritert kommune og økonomiske følger av dette, gjør det krevende å vurdere
hvordan tilpasse vårt tjenestetilbud for denne målgruppen. Både for å ivareta på en god
måte de enslige mindreårige vi allerede har et ansvar for, og hva vi kan se for oss
framover. Samt å sikre en forsvarlig økonomisk drift innenfor rammen.
Folkehelseperspektiv:

Det å bosette og integrere enslige mindreårige flyktninger er en viktig
samfunnsoppgave. Ungdommene er i en sårbar og utviklingsmessig krevende alder der
gode og ivaretakende bo- og omsorgstilbud vil ha stor innvirkning på deres videre
livskvalitet og mestringsevne.
Økonomi:

Viser til rådmannens budsjettforslag for 2019.
Ut fra hva vi kjenner til i dag vil det bo 1 ungdom inne på Grønebrekka fra mars 2019,
noe som vil medføre merutgifter på 7-8 millioner for budsjettåret 2019 om ikke flere
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flytter inn. Om kommunen får merutgifter eller ikke, vil avhenge både av hvor mange
enslige mindreårige vi faktisk får bosatt i 2019 og hvilket omsorgsbehov de har.
Alle under 15 år skal bosettes i omsorgshjem. For de over 15 år skal det i det enkelte
tilfellet vurderes hva omsorgsbehovet er, og gis et tilbud ut fra dette. Vi vil da ikke ha
anledning til automatisk å bosette alle over 15 år på Grønebrekka.
Bosettingsteamet er for 2019 planlagt redusert med 1,9 millioner, som er innbakt i
budsjettforslaget for 2019. Barnehage og skole får aktivtetsbasert finansiering, de er i
budsjettet redusert med 1 million for barnehage og 1.4 million for skole. Ledelsen av
Grønebrekka og EMF- teamet er redusert fra to til en leder. Bemanning vil bli løpende
justert ut fra antall flyktninger og behov hos disse.

Kleppestø, 21.november 2018

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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ORGANISERING AV
ARBEIDET MED
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ASKØY KOMMUNE
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Bestilling
På bakgrunn av UFL sitt vedtak den 28.08.18
og spørsmål som ble det stilt av politikerne og
tilbakemeldingene som ble gitt under
gruppeintervjuene i vår, skal det utarbeides
en plan for hvordan vi skal jobbe med
forbedring på noen områder for
inkluderingsarbeidet i Askøy Kommune.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18

45

Områdene det skal sees på:
• Helse
• Kartlegging og bosetting
• Oppfølging
• Integrering
• Tiltakspersoner
• Organisering og struktur
• Økonomi
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Utarbeidelse av plan:
Det har vært flere møter på ledernivå (Mona, Hege, Gro og
Therese) hvor vi har utarbeidet mandat og spørsmål som skal
jobbes videre med i arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene for ansvar
for hvert sitt område.
I forarbeidet har vi ikke valgt å ta inn eksterne, som
tiltakspersoner og brukerrepresentanter, men forventer at det
gjøres i de arbeidsgruppene hvor det er hensiktsmessig.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Helse
Det finnes allerede en del rutiner både når det
gjelder fysisk- og psykisk helse både hos EMF
-teamet, Grønebrekka og i flyktningtjenesten.
Vi anbefaler derfor at gruppen kan jobbe med
å se hvor det mangler rutiner og hvordan
rutinene kan samordnes der det er
hensiktsmessig.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Helse - mandat
1.

Se på de eksisterende rutinene for helse og vurdere om de er
gode nok, evt. se på hva som gjør at de ikke blir benyttet ut
fra formålet.

1.

Vurdere om – og hvordan rutinene kan samordnes mellom
de instansene som jobber med bosatte flyktninger og
asylsøkere.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Helse – mandat
3.

Synliggjøre – og tydeliggjøre eksisterende rutiner eller
lage rutiner for
a) henvisning til helseteamet
b) samarbeid med individ – og levekår og andre
relevante instanser i kommunen.
c) samarbeid/kontakt med BUP og andre relevante
instanser i 2. linje tjenesten.
d) tydeliggjøre hvilken funksjon som har ansvar for og
på hvilken måte å påse at dette blir fulgt opp i praksis.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Arbeidsgruppe helse
Helseteam for flyktninger + en representant fra Grønebrekka v/
Ingvild Sture.
Aktuelle samarbeidspartnere: BUP, Individ og levekår,
familiehelsetjenesten, brukerrepresentanter.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Kartlegging og bosetting
Når det gjelder kartlegging FØR bosetting av individer i
kommunen, så har dette vært tema på flere møter mellom
kommuner, Bufetat, UDI og IMDi. Erfaringen vår viser at
rapportene fra Bufetat er mer informative enn det de fra IMDi.
Dette kan handle om manglende kompetanse og ressurser når
det gjelder kartlegging på mottakene samt systemet på
informasjonsutveksling mellom instansene FØR bosetting. Vi
tenker at dette er et system som det tar tid å påvirke og at dette
er en løpende jobb for oss som jobber med flyktninger og
asylsøkere. Vi lurer og på om det kan handle om kompetanse i
kommunene, i dialog med 2.linjetjenesten og ungdommene og
på hvilken måte vi får hentet ut informasjon.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Kartlegging og bosetting
Når det gjelder kartlegging av enslige mindreårige, så er det en
eksisterende rutine om å bruke kartleggingsskjemaet KLEM. Vi
vurderer at dette verktøyet er meget bra. Det finnes også rutiner
på løpende kartlegging av ADL-ferdigheter. Disse brukes også
aktivt i forkant av når em skal avsluttes ved 20 år.
Flyktningtjenesten har også kartleggingsverktøy og rutine for
bruk av disse.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Kartlegging/bosetting mandat
1.

Hvordan kan eksisterende kartleggingsverktøy i begge
tjenestene tilpasses/benyttes for å gi en best mulig
kartlegging av hver enkelt som er bosatt?

1.

Basert på våre erfaringer, hvilke områder bør være kartlagt
bedre – eller på en annen måte og hvordan kan vi som
kommune gjøre det?

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Kartlegging/bosetting mandat
3. Komme med forslag til hvordan Askøy kommune kan
kartlegge enslige mindreårige og flyktninger før de blir
bosatt, hva som må kartlegges og hvilken kompetanse som
trengs av medarbeiderne for å gjennomføre kartleggingen?
4. Tydeliggjøre hvilken funksjon som har ansvar og på hvilken
måte å påse at dette blir fulgt opp i praksis.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Arbeidsgruppe –
kartlegging/bosetting
En miljøterapeut fre EMF-teamet og en fra Grønebrekka, en
representant fra flyktningtjenesten og flyktningepsykolog.
Aktuelle samarbeidspartnere: Skole v/ Haarklau eller andre,
PPT, IMDi, UDI, Bufetat, familiehelsetjenesten,
brukerrepresentanter.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Oppfølging
Når det gjelder rutiner for oppfølging av
enslige mindreårige i hjemmet,
evalueringsmøter med em og tiltakspersoner,
samt oppfølging etter fylte 18 år, så er det
eksisterende rutiner på dette. Vi anbefaler
derfor at gruppen kan jobbe med å se hvor det
mangler rutiner og hvordan rutinene kan
samordnes der det er hensiktsmessig.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Oppfølging – mandat
1. Se på de eksisterende rutinene, vurderer om de er
gode nok, om det er noen områder som mangler
rutiner og om rutinene kan samordnes der det er
hensiktsmessig. Evt hva gjør at de ikke blir benyttet
ut fra formålet? Tydeliggjøre hvilken funksjon som
har ansvar for og på hvilken måte å påse at dette blir
fulgt opp i praksis.
2. Se på hvilke forskjeller det er i
innramming/grenser mellom EMF-teamet og
Grønebrekka. Hva må jobbes med her- og hvordan?
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Oppfølging – mandat
3. Komme med forslag til hvordan tjenestene kan
utvikle og koordinere et mer målrettet arbeid med
språk, jobbsøking, praksis og skolearbeid.
4. Vurdere om de eksisterende rutinene vedr.
samarbeidet med skole og henvisning til PPT er gode
nok. Evt. Se på hva som gjør at de ikke blir benyttet
ut fra formålet. Tydeliggjøre hvilken funksjon som
har ansvar for og på hvilken måte å påse at dette blir
fulgt opp i praksis.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Arbeidsgruppe –
oppfølging
Saksbehandler, en miljøterapeut fra EMF-teamet og en fra
Grønebrekka samt en representant fra flyktningtjenesten.
Aktuelle samarbeidspartnere: NAV, PPT, Voksenopplæringen,
skole v/Haarklau eller andre, frivillig sektor, kulturkontoret,
brukerrepresentanter.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Integrering
Når det gjelder metode for inkludering i
aktiviteter, så har miljøterapeutene på
bosettingsteamet og ansatte på
flyktningtjenesten nå deltatt i opplæring i
metoden som Aktiv Fritid jobber etter, jfr.
Forslag fra arbeidsgruppen i Program
inkludering.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Integrering - mandat
1.

Komme med forslag til hvordan vi kan jobbe med
introduksjons til eksisterende aktiviteter, lokallag og
foreninger i eget nærmiljø og ut fra interesser slik at
flyktninger og asylsøkere blir bedre integrert.

2. Komme med forslag til hvordan flyktninger kan bygge
private nettverk og relasjoner
3. Se på hvordan geografisk bosted kan spille inn på opplevelse
av ensomhet og mulighet til å delta i aktiviteter/være sosial.
Komme med forslag til mulige løsninger som en kan jobbe
videre med.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Arbeidsgruppe integrering
En miljøterapeut fra EMF-teamet og en fra Grønebrekka, en
representant fra flyktningtjenesten samt en fra
kulturavdelingen.
Aktuelle samarbeidspartnere: Frivillig sektor, lag og
organisasjoner, NAV og brukerrepresentanter.
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Tiltakspersoner
Det er utarbeidet rollebeskrivelser for
vertsfamilier og støttefamilier. I
stillingsbeskrivelsen til
hovedkontaktfunksjonene til
miljøterapeutene, står det hvordan de skal
samarbeide med tiltakspersoner. Vi anbefaler
derfor at gruppen vurderer om de rolle
beskrivelsene og rutinene er gode nok.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Tiltakspersoner - mandat
1.

På hvilken måte kan matching-prosessen mellom ungdom og
familie bli bedre?

2.

Se på om kartlegging av kompetansen til omsorgsforeldre,
vertsfamilier og støttefamilier er god nok.

3.

Se på rollebeskrivelsene for tiltakspersoner og på rutinene for
samarbeid mellom tiltakspersoner og de ansatte i
barnevernstjenesten samt andre tjenester, for eksempel skole og
lege, og vurdere om de er tydelig og gode nok.

4.

Se på hva behovet for veiledning og kompetanseheving er og
hvordan vi kan møte det sett opp mot de ressursene vi har.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Arbeidsgruppe –
tiltakspersoner
Vertsfamilier, omsorgsfamilier, familieveileder, miljøterapeut
fra EMF-teamet.
Aktuelle samarbeidspartnere: Vertsfamilier, omsorgshjem,
Bufetat, skole og brukerrepresentanter

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Organisering og struktur
Dette har vært et viktig tema og dette har vært jobbet
med. Nå har de to em-teamene mer samarbeid enn
tidligere; saksbehandlerne er på overlapping to dager
i uken, avdelingsleder for begge teamene har
kontordag på Grønebrekka hver onsdag.
Saksbehandlerne på kontoret er også saksbehandlere
for ungdommene på Grønebrekka og i tillegg
samarbeider vi om enkelte em dersom det er
hensiktsmessig for den enkelte em.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Organisering og struktur –
mandat
1.

Hva skal til for at EMF-arbeidet kan samordne bedre mellom de to
teamene? Prøve å identifisere hindringene for samarbeid. Komme
med forslag til hvilke konkrete oppgaver en kan samarbeide om og
hvordan en kan bruke kompetansen på tvers av teamene.

2.

Hva skal til for at arbeidet med flyktninger og asylsøkere kan
samordnes bedre mellom bosetting av enslige mindreårige og
flyktningtjenesten? Prøve å identifisere hindringene for
samarbeid. Komme med forslag til hvilke konkrete oppgaver en
kan samarbeide om og hvordan en kan bruke kompetanse på tvers
av teamene bedre.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Arbeidsgruppe –
organisering/struktur
Saksbehandler, en miljøterapeut fra EMF-teamet og en fra
Grønebrekka samt en representant fra flyktningtjenesten.
Aktuelle samarbeidspartnere: Barnevernsleder, Bufetat og
brukerrepresentanter.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18

69

Økonomi
Det er laget rutine for søknad om særskilt
tilskudd for em. Det er også laget
oversikt/rutiner for de økonomiske rammene
for em som bor i ulike tiltak. Det anbefales
derfor at gruppen vurderer om rutinene er
gode nok ift. Retningslinjene for å kunne
søke.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Økonomi - mandat
1.

Vurdere om rutinene for søknad om særskilt tilskudd er
gode nok jmf. kriterier og retningslinjer.

2. Vurderer om oversikt/rutiner for de økonomiske rammene
for alle bosatte flyktninger og asylsøkere i kommunen som
bor i ulike tiltak er god nok (samkjøring og bevisst
differensiering).
3. Saken viser at de forskjellige fagmiljøene har hatt lite
samarbeid. Se på hvilke av tiltakene for økt samarbeid i
tidligere «Handlingsplan for integrering av flyktninger» er
gjennomført, og hvilken av målene er nådd.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Økonomi - mandat
4. Kartlegge hva det til enhver tid vil være behov for
av miljøterapeutressurser knyttet både til arbeid med
enslige mindreårige og for bosatte av
flyktningtjenesten. Legge en plan for best mulig
utnyttelse av de totale ressursene i
barnevernstjenesten og i flyktningtjenesten og
hvordan en kan nedskalere tjenestene og
omprioritere i takt med endringer i bosettinger.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Arbeidsgruppe - økonomi
Gro Kyte, Hege Rekdal, Mona Stokmo og Therese Hope
Aktuelle samarbeidspartnere: Regnskap og HR-avd.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Fremdrift av arbeidet
• Første møtet i alle gruppene skal være avholdt innen 31.10.18
• Gruppen velger en gruppeleder og hvem som skal gjøre det
skriftlige arbeidet.
• På første møte skal det utarbeides en møteplan for
arbeidsgruppen.
• Gruppen skal selv vurdere hvem som skal inviteres inn til de
ulike temaene.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Fremdrift av arbeidet
• Det forventes at alle spørsmålene i mandatene blir besvart.
Gruppene prioriterer selv hvilken rekkefølge de vil arbeide
med spørsmålene.
• Ta kontakt med Hege, Mona og Therese underveis dersom de
ønsker innspill, råd og veiledning.
• Hege skal ha løpende kontakt med alle gruppene via
gruppeleder og hun skal ha tilsendt gruppenes møteplan og
referater.

Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Fremdrift av arbeidet
• Arbeidet skal utføres innenfor ordinær arbeidstid og det må
derfor tilpasses til de som jobber turnus.
• Arbeidet i gruppene skal være ferdig- og det skal foreligge en
skriftlig rapport innen 31. januar 2019.
• Vi ber om at alle gruppene bruker «Handlingsplan for
integrering av flyktninger 2014 – 2016» og ser på det ligger
forslag og innspill i planen som en kan bruke i arbeidet.
Organisering av arbeidet med flyktninger og EMF 18.10.18
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Søknader fra ideelle og sosiale organisasjoner - Behandling av innkomne
søknader pr. 01.12.2018

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
74/18

Saksbehandler: Tove Monsen

Møtedato
04.12.2018

Arkivsaknr.: 2018/2763-23

RÅDMANNENS INNSTILLING:
I henhold til retningslinjer, tildeler utvalg for levekår kommunalt tilskudd til følgende
organisasjoner:
Organisasjon

Sum tilskudd

1.
2.
3.

SAMMENDRAG
Formålet med tilskuddsordningen er å oppmuntre frivillige aktiviteter innenfor utvalg for
levekår sitt ansvarsområde. Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for og stimulere til frivillig
innsats på områder som fører til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse i
samfunnet og for innbyggerne i Askøy kommune.

Avgjøres av: UFL

Behandles i følgende utvalg: UFL

Videre saksgang:
Det er utvalg for levekår som tar beslutning om fordeling av kommunalt tilskudd ut i fra avsatte
midler på årets budsjett.
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Saksopplysninger:
Utvalg for levekår behandler innkomne søknader to ganger i tildelingsåret. Henholdsvis 01.mai
og 01.desember.
Søknadsskjema og retningslinjer for kommunalt tilskudd, helse og levekårstiltak 2018 er lagt ut
på Askøy kommunes hjemmeside.
Det er innkommet tre søknader:
Nr
1.

2.
3.

Navn på søker
Formål og hva det søkes tilskudd til
Hogne
Trivselsprogram: Trivselsledere ønsker tMjelstad/trivselsprogram skjorter med TL logoen på. Dette er noe som
treffer ungdommen som er TL mer enn et
bånd rundt armen. Det har lenge vært et
ønske fra TL ene å få sin egen t-skjorte da de
ønsker å føle seg sett og verdsatt som gruppe.
Sigrid M. Alvestad/
Julemiddag for beboere på Ravnanger
Ramsøy helselag
omsorgsboliger.
Christian Haugland/
Gruppen er et fellesskap for personer i samme
Slaggruppen i Askøy
situasjon og fungerer som en
likemannsgruppe/samtalegruppe. Gruppen
ønsker økonomisk støtte til aktiviteter etter
deltakernes ønske slik som blant annet sosialt
samvær, lett bespisning og tema/foredrag
mm.

Sum
6000,-

5000,6000,-

Utvalg for levekår avgjør de enkelte søknadene på grunnlag av vedtatte retningslinjer og etter
eget skjønn.
Folkehelseperspektiv:
Frivillige lag og organisasjoner tilbyr aktiviteter og sosiale arena for mange innbyggere i Askøy
kommune. Ved å gi en økonomisk støtte kan kommunen understøtte frivilligheten og det lokale
engasjement. Det å delta i frivillig arbeid eller kunne være med på aktiviteter er viktig for
folkehelsen til enkeltpersoner og for grupper.
Økonomi:
Tilskuddsbeløp fastsettes årlig i behandling av budsjett og økonomiplan. For 2018 er det totale
tilskuddsbeløpet på 50.000 kroner.

Kleppestø, 23.11.2018

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef Levekår
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Vedlegg:
Retningslinjer for kommunalt tilskudd
Søknad fra Hogne Mjelstad/trivselsprogram
Søknad fra Ramsøy helselag
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Kommunalavdeling stab

Vedtatt i UFL 23.05.17

Retningslinjer for kommunalt tilskudd
Formål:
Formålet med tilskuddsordningen er å oppmuntre frivillige aktiviteter innenfor Utvalg
for Levekår sitt ansvarsområdet.
Utvalg for levekår avgjør de enkelte søknadene på grunnlag av de vedtatte
retningslinjene og eget skjønn.
Tilskudd:
Det kan søkes om tildeling hele året. Utvalg for levekår vil imidlertid behandle
innkomne søknader pr. 01.mai og pr. 01.desember. Søknad sendes på eget skjema. Det
er Utvalg for Levekår som tar beslutning om fordeling av kommunale tilskudd ut fra
avsatte midler på årets budsjett.
Ved søknad til Utvalg for Levekår kan det gis tilskudd til personer, organisasjoner, lag og
foreninger som driver innenfor Utvalg for Levekår sitt arbeidsområde i Askøy
kommune.
Utvalg for Levekår sitt ansvarsområdet:
-

Barnevernstjenester
Helsetjenester for barn og voksne
Omsorgstjenester
Sosiale tjenester
Psykisk helse og rus
Flyktninger og innvandrere
Folkehelse
Barnefattigdom
Miljørettet helsevern

Kriterier for tildeling av tilskudd:
-

Aktiviteten bør være organisert med et styre og drives i henhold til allment
regelverk for organisasjoner og lag

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

-

Alle bør ha oppdatert laginformasjon i lag og foreningsdatabasen på kommunens
nettportal
Laget/foreningen, og dens aktivitet må være åpen for alle
Laget/foreningen bør ha kontinuerlig drift

Unntak/ikke berettiget til støtte:
- Lag og foreninger som arbeider for å fremme medlemmenes medisinske,
økonomiske og yrkesfaglige interesser
- Kommersielle klubber, diskotek og liknende
- Bedriftsidrettslag og organisasjoner med lukket medlemskap
- Politiske partier og aksjoner
- Regionale og nasjonale organisasjoner
- Lag og foreninger for medlemmer som ikke er bosatt i Askøy kommune.
Søknader:
Det er en forutsetning for tilskudd at aktuelle lag og foreninger (som i samarbeid med
det offentlige og/eller private aktører) aktivt bidrar til inkludering, ønsker å bedre
innbyggerne i Askøy sin bolyst, samt ha fokus på den fysiske og psykiske helse.
Dersom laget/foreningen som har mottatt tilskudd blir nedlagt, kan kommunen kreve å
få deler av tilskuddet tilbakebetalt eller overta utstyr som er kjøpt inn ved hjelp av
tilskuddet.
Om søknaden:
Utvalg for levekår behandler innkomne søknader to – 2 ganger i tildelingsåret.
Henholdsvis 01.mai og 01. desember.
For øvrig gir utvalg for levekår oppmerksom på at det kan søkes om ulike tilskudd her.
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Kommunalavdeling stab

Hogne Mjelstad

Vår ref:
2018/2763-21

Saksbehandler/Direkte Telefon:
Tove Monsen/

Deres ref:

Dato:
02.10.2018

Foreløpig svarbrev - søknad om tilskudd
Viser til søknad om tilskudd til helse- og levekårstiltak 2018 datert 22.09.2018.
Søknaden vil bli behandlet i Utvalg for levekår 04.12.2018.
Når søknaden har vært oppe til behandling i utvalget vil vedtaket bli sendt.

Med hilsen
Else Gammelsrød
leder politisk sekretariat
Tove Monsen
Lærling kontor og administrasjons
faget
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

Ramsøy helselag
v/Sigrid M. Alvestad
Ramsøyvegen 221
5310 Hauglandshella

Askøy kommune

Søknad om kr. 5000 til julemiddag for beboere på Ravnanger
omsorgsboliger
Ramsøy helselag arrangerer hver 14. dag hyggestund med mat, kaffe og
kulturelle innslag for beboerne ved Ravnanger omsorgsboliger. Tilbudet er
gratis, og dette er et svært populært tiltak med meget god oppslutning fra
beboerne.
I fjor serverte vi hjemmelaget julemiddag til beboerne i månedsskiftet
november/desember, med pinnekjøtt, pølser, kålrabistappe, riskrem, og
julekaker med kaffe. Vi hadde underholdning og sang julesanger. I alt mer enn
30 deltagere fikk en hyggelig kveld. Dette kostet ikke noe for deltakerne, og
ble gjort mulig takket være støtte fra kommunen i tillegg til frivillig innsats.
Nå ønsker vi å gjøre det samme i år, og ber derfor om støtte tilsvarende det vi
fikk i fjor, kr. 5000.-. Vårt kto.nr. er 05300797530. Organisasjonsnr. er
919301759.

Vennlig hilsen
For Ramsøy helselag
Sigrid M. Alvestad
leder
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Kommunalavdeling levekår

Ramsøy helselag v/Sigrid M.Alvestad
Ramsøyvegen 221
5310 HAUGLANDSHELLA

Vår ref:
2018/8287-2

Saksbehandler/Direkte Telefon:
Tove Monsen /56158024

Deres ref:

Dato:
14.11.2018

Foreløpig svarbrev - søknad om tilskudd
Viser til søknad om tilskudd til helse- og levekårstiltak 2018 datert 11.11.2018.
Søknaden vil bli behandlet i Utvalg for levekår 04.12.2018.
Når søknaden har vært oppe til behandling i utvalget vil vedtaket bli tilsendt.

Med hilsen

Anne June Iversen
Leder stab og fellestjenester
Tove Monsen
Lærling
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Til
Utvalg for Levekår

Kleppestø 16.11.2018

Fra
Slaggruppen i Askøy
v/Christian Haugland,
Solhola 120, 5300 Kleppest0
Mobil: 41162158 e-post: chhauel2@online.no
Bankkonto: 3628.54.26760

Søknad om midler til aktivitetsgruppe for slagrammede.
Hjerneslag skjer ofte plutselig og uten forvarsel. Mennesker som rammes av hjerneslag og
deres familier får som oftest et sjokk og kan ikke tro det som har hendt. Hjerneslag skaper
også store sorgreaksjoner på grunn av et stort tap.
Hjerneslag er til dels en livsstilsykdom. Faktorer som øker risiko for hjerneslag er framfor alt
røyking, høyt blodtrykk, økt kolesterol i blodet og diabetes, i mindre grad stress, alkohol og
inaktivitet.
Etter at en er rammet av hjerneslag, blir de fleste symptomene gradvis bedre i løpet av uker
eller måneder. Det meste av bedringen skjer i løpet av de første tre til seks måneder etter
slaget. Noen ganger forsvinner symptomene helt, men en del slagrammede vil nok ha en viss
varig restskade som i større eller mindre grad kan plage dem i dagliglivet livet ut. Det
viktigste som hjerneslagrammet med lammelser, synsutfall eller afasi, er å komme i gang med
opptrening så raskt som mulig. Den enkelte kan gjøre mye selv, men noe bør f.eks.
fysioterapeuter, ergoterapeuter, synspedagoger eller logopeder hjelpe med. Etter å ha vært
rammet av hjerneslag er det spesielt viktig å leve et sunt liv.
Gjennom deltaking i møter og sosiale arrangement, vil livsgleden gradvis komme tilbake.
Man finner fort ut at man ikke er alene som slagrammet eller pårørende. Ofte vil tanken på å
hjelpe andre også være en fin del av rehabiliteringen etter hjerneslaget.
Det er ofte lett å sette seg i «Godstolen» og vente på at de skader man har fått skal gå over,
men sånn er det ikke.
Dette var bakgrunnen for at det 16. august 2007 i samråd med fysio-/ergoterapitjenesten i
Askøy kommune ble startet opp et aktivitetstilbud for hjemmeboende slagrammede i Askøy
kommune - særlig rettet mot slagrammede i yrkesaktiv alder som normalt faller utenfor andre
aktivitetstilbud pa. dagtid ettersom disse stort sett er tilrettelagt for pensjonister. Etter at fysio/ergoterapitjenesten trakk seg ut etter vel ett får, er aktivitetstilbudet videreført av slagrammede
selv i godt samarbeid med leder for Askøy frivilligsentral, og vi har etter hvert utvidet tilbudet
til også å omfatte andre langtidssykdomsrammede personer. Tanken er at et slikt tilbud som
vårt kan være et ledd i den enkelte deltakers tilbakeføring til aktiv samfunnsdeltakelse. Etter
at gruppen ble startet i 2007 har vi gjennomført omtrentlig 1 til 2 torsdager i måneden og i
2018 har vi etter deltakernes ønske lagt opp til samlinger omtrentlig hver tredje torsdag i
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måneden.
Brukerne til gruppen ble først rekruttert gjennom helsetjenesten i Askøy kommune, Vi har i
dag i brukeroversikten vel 30 personer av begge kjønn på listen med langtidssykdommer som
aktuelle deltakere til gruppen, og ved samlingene teller vi vanligvis 15-20 personer - både
slagrammede og pårørende. Vi har god kontakt med kommunehelsetjenesten på Askøy og
primærhelsetjenesten i Bergen slik at vi raskt kommer i kontakt med aktuelle deltakere til
gruppen. Gruppen drives av brukerne selv med uvurderlig hjelp fra Askøy frivilligsentral, og
vi har god kontakt med pensjonistgruppen i Askøy, gruppen for mental helse og Røde Kors i
Askøy. Vi har og god kontakt med Norsk forening for slagrammede Bergen og omegn.
Aktivitetsgruppens innhold:
Gruppen er et fellesskap for personer i samme situasjon og fungerer som en
likemannsgruppe/samtalegruppe. Vi møtes og det legges vekt på sosialt samvær, lett
bespisning og tema/foredrag/aktiviteter etter deltakernes ønsker.
Midlene vi tidligere har mottatt fra Askøy kommune har vært benyttet til nevnte opplegg,
og vi er svært takknemlige for at vi har vært tilgodesett med økonomisk støtte fra kommunens
side.
Aktivitetsgruppen er ikke inntektsbringende, men for i kunne drive på den måten vi har gjort
og fortsatt ønsker, søker vi om midler i størrelsesorden kr. 6.000,-. Det skal
nevnes at vi ved de ulike samlinger har lagt til grunn en egenandel i størrelsesorden femti
kroner.
Vi håper på Deres positive svar.
For mer informasjon kan undertegnede, eventuelt daglig leder Torill Hauge i Askøy
Frivilligsentral kontaktes.

vennlig hilsen (på vegne av brukergruppen)
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Kommunalavdeling stab

Christian Haugland
Solhola 120
5300 KLEPPESTØ

Vår ref:
2018/2763-28

Saksbehandler/Direkte Telefon:
Tove Monsen/56158024

Deres ref:

Dato:
20.11.2018

Foreløpig svarbrev - søknad om tilskudd
Viser til søknad om tilskudd til helse- og levekårstiltak 2018 datert 16.11.2018.
Søknaden vil bli behandlet i Utvalg for levekår 04.12.2018.
Når søknaden har vært oppe til behandling i utvalget vil vedtaket bli tilsendt.

Med hilsen

Anne June Iversen
leder Stab
Tove Monsen
lærling
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:
56 15 83 90

Org.nr:
964 338 442

Søknader fra ideelle og sosiale organisasjoner - Behandling av innkomne
søknader pr. 01.mai 2018

Særutskrift
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
38/18

Saksbehandler: Kristin Ådlandsvik

Møtedato
22.05.2018

Arkivsaknr.: 2018/2763-8

Møtebehandling i Utvalg for levekår - 22.05.2018
Vedtak:
Ihht retningslinjer, tildeler utvalg for levekår kommunalt tilskudd til følgende organisasjoner:
Organisasjon
Sum tilskudd
1. Stafett for livet
Kr. 5 000
2. LHL Askøy-seniortreff Kr. 10 000
3. Fellesorganisasjonen

Hordaland «Kvinner
kan»

Kr. 10 000

Rådmannens innstilling:
Ihht retningslinjer, tildeler utvalg for levekår kommunalt tilskudd til følgende organisasjoner:
Organisasjon:

Sum tilskudd:

Behandling:

Torill Hauge (AP) erklærte seg inhabil (saksforberedelse/søknadshjelp) i hht kommuneloven
§40.3 bokstav b. og fratrådte =10.
I hht fvl §8.2 vurderte utvalget hennes habilitet. Enstemmig vedtatt inhabil.

Stig Abrahamsen (FrP) fremmet slikt forslag:
Stafett for livet tildeles:
Kr. 15.000
LHL Askøy:
Kr. 10.000
Dag Erik Holmedal fremmet slikt fellesforslag fra AP,Sv,AL,MDG,H,V,KrF:

I hht retningslinjer, tildeler utvalg for levekår kommunalt tilskudd til følgende organisasjoner:
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1. Stafett for livet
2. LHL Askøy-seniortreff
3. Fellesorganisasjonen Hordaland «Kvinner kan»

Kr. 5 000
Kr. 10 000
Kr. 10.000

Avstemming:

Fellesforslag fra AP,SV,AL,MDG,H,V,KrF:
Stig Abrahamsens forslag:

For 9 st. (2AP,SV,AL,MDG,2H,V,KrF)
For 1 st. (FrP)

Torill Hauge tiltrådte

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Ihht retningslinjer, tildeler utvalg for levekår kommunalt tilskudd til følgende organisasjoner:
Organisasjon

Sum tilskudd

1.
2.
3.
4.
5.

SAMMENDRAG
Formålet med tilskuddsordningen er å oppmuntre frivillige aktiviteter innenfor utvalg for
levekår sitt ansvarsområde. Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for og stimulere til frivillig
innsats på områder som fører til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse i
samfunnet og for innbyggerne i Askøy kommune.
Avgjøres av: UFL
Behandles i følgende utvalg: UFL
Videre saksgang:
Det er utvalg for levekår som tar beslutning om fordeling av kommunalt tilskudd ut i fra avsatte
midler på årets budsjett.
Saksopplysninger:
Utvalg for levekår behandler innkomne søknader to ganger i tildelingsåret. Henholdsvis 01.mai
og 01.desember.
Søknadsskjema og retningslinjer for kommunalt tilskudd, helse og levekårstiltak 2018 er lagt ut
på Askøy kommunes hjemmeside.
Pr. 01.mai 2018 er det innkommet fem søknader:
NR NAVN PÅ SØKER
1.
Dyrebeskyttelsen i
Norge, Bergen og

FORMÅL OG HVA DET SØKES TILSKUDD TIL
Fremme og sikre dyrs rettigheter og velferd, og drive
opplysningsarbeid rettet mot publikum. Det søkes
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SUM
Ikke
oppgitt

Hordaland
2.

3.

4.
5.

om driftsmidler til lokalavdeling.
Organisasjonen samarbeider med Mattilsynet,
Viltnemd og Politi.
Kirkens SOS
Døgnåpent selvmordsforebyggende tilbud til alle
Bjørgvin
innbyggerne i Hordaland og Sogn og Fjordane.
Driver også undervisning til skoleelever om psykisk
helse og den gode samtalen. Kirkens SOS søker
driftsstøtte.
Stafett for livet
Kreftforeningen i samarbeid med Ask friidrett
arrangerer Stafett for livet 2. og 3. juni 2018. Stafett
for livet er et stort landsomfattende arrangement
som skal gi oppmerksomhet til sykdommen og
støtte til de som rammes.
Søknaden ble meldt Formannskapet 20.03.2018.
Formannskapet er positiv til søknaden, søknaden
behandles i UFL.
LHL Askøy –
Ukentlig sosialt treffsted for pensjonister fra hele
Seniortreff i Folkets
Askøy, med forskjellige tema, foredrag og
hus
underholdning. Det søkes om driftsmidler.
Fellesorganisasjonen Prosjektkurs –«Kvinner kan»
Hordaland
2 dagers kurs for kvinner med flerkulturell
bakgrunn. Formålet er å styrke flerkulturelle
kvinners deltakelse i det norske samfunn ved å
styrke kvinnenes selvfølelse, mestringsevne,
bevissthet om egen styrke og motivasjon. Kurset
skal arrangeres i samarbeid med Norsk folkehjelp og
FO styret på Askøy.

Kr 2,- pr.
innbygger i
kommunen.
50.000,-

10.000,25.600,-

Utvalg for levekår avgjør de enkelte søknadene på grunnlag av vedtatte retningslinjer og etter
eget skjønn.
Folkehelseperspektiv:
Frivillige lag og organisasjoner tilbyr aktiviteter og sosiale arena for mange innbyggere i Askøy
kommune. Ved å gi en økonomisk støtte kan kommunen understøtte frivilligheten og det lokale
engasjement. Det å delta i frivillig arbeid eller kunne være med på aktiviteter er viktig for
folkehelsen til enkeltpersoner og for grupper.
Økonomi:
Tilskuddsbeløp fastsettes årlig i behandling av budsjett og økonomiplan. For 2018 er det totale
tilskuddsbeløpet på 50.000 kroner.

Kleppestø, 02.05.18

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef levekår

Vedlegg:
Retningslinjer for kommunalt tilskudd
Søknad fra Dyrebeskyttelsen i Hordaland
Søknad fra Kirkens SOS Bjørgvin
Søknad fra «Stafett for livet» v/Audun Lavik
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Søknad fra LHL – Seniortreff i Folkets hus
Søknad fra Fellesorganisasjonen Hordaland
Rett utskrift 28.05.18
Kristin Ådlandsvik
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Innbyggerinitiativ fra Heiarvang grendalag - Opprettelse av driftsavtale for
fysioterapi på Fromreide

Saksfremlegg
Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
108/18

Kommunestyret

113/18

01.11.2018

Utvalg for levekår

75/18

04.12.2018

Saksbehandler: Anne Kjersti Drange

Møtedato
20.09.2018

Arkivsaknr.: 2018/6833-1

Møtebehandling i Kommunestyret - 01.11.2018
Vedtak:

Saken oversendes UFL for behandling.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Ved oppretting av eventuell ny fysioterapiavtale i kommunen bør denne lokaliseres nord for
Ravnanger dersom det er egnede lokaler.
Mulig oppretting av ny fysioterapiavtale vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2019
– 2022.
Behandling:
Miriam Haavik (AP) foreslo:

Saken oversendes UFL for behandling.
Stig Abrahamsen (FrP) foreslo:
Det jobbes med å finne egnet lokale til fysioterapi nord på Askøy, da med Kjerrgarden som
sydligste punkt.
Saken gis prioritet slik at et tilbud kan være på plass i primo 2019.
Driftsavtalen finansieres ved reduserte midler til administrasjon eksempelvis gjennom en flatere
lederstruktur.
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Avstemming:
Miriam Haaviks forslag:
Stig Abramansen forslag:

For 22 st.(11Ap,3AL,2SV,1MDG,1Rødt,2V,2KrF)
For 13 st. (4FrP,8H,1DEM)

Møtebehandling i Kommunestyret - 20.09.2018
Det ble ikke tid til å behandle saken innenfor tidsrammen til møtet.
Saken ble utsatt til neste møte i kommunestyret.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Ved oppretting av eventuell ny fysioterapiavtale i kommunen bør denne lokaliseres nord for
Ravnanger dersom det er egnede lokaler.
Mulig oppretting av ny fysioterapiavtale vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2019
– 2022.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Ved oppretting av eventuell ny fysioterapiavtale i kommunen bør denne lokaliseres nord for
Ravnanger dersom det er egnede lokaler.
Mulig oppretting av ny fysioterapiavtale vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2019
– 2022.

SAMMENDRAG
Heiarvang grendalag har gjennomført en underskriftskampanje med krav om at kommunen
snarest mulig oppretter driftsavtale for fysioterapi på Fromreide (innbyggerinitiativ). Med
innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i kommunen har rett til å sette en sak på den politiske
dagsorden. Jf. Kommuneloven (Komml.) § 39 a) Innbyggerinitiativet.
I 2017 bevilget politikerne midler til opprettelse av 100% driftstilskudd. Fysioterapeutene med
driftsavtaler med kommunen fikk først tilbud om å øke opp sine avtaler, dermed ble størrelse
på tilskuddet som ble utlyst eksternt 50%.
Askøy kommune la føringer for at virksomheten måtte lokaliseres nord på øyen, med
Ravnanger som sørligste punkt. Mangel på egnede lokaler nord på øyen, samt ønske om et
arbeidsfellesskap førte til at det nye tilskuddet ble etablert på Ravnanger senter 02.10.2017.
Avgjøres av:

Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:
Videre saksgang:

Vedtaket følges opp av rådmannen

Saksopplysninger:
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Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i kommunen har rett til å sette en sak på den
politiske dagsorden. Jf. Kommuneloven (Komml.) § 39 a) Innbyggerinitiativet.
Å fremme forslag etter kommuneloven § 39a er en rettighet for kommunens innbyggere. Det
betyr at kommunestyret er forpliktet til å ta stilling til forslaget som fremmes, så fremt lovens
vilkår for øvrig er oppfylt. De som står bak et initiativ har ikke krav på noe bestemt utfall av
saken, og forslag som er satt frem og som blir nedstemt i kommunestyret, kan ikke påklages
med mindre dette følger av andre regler.
Det er i kommuneloven § 39a satt visse minimumsvilkår for at det skal oppstå plikt for
kommunestyret til å behandle et fremsatt forslag. Dette gjelder:
1. Minst 2 % av innbyggerne, alternativt 300 i kommunen, må stå bak forslaget
2. Forslaget må gjelde kommunens virksomhet
3. Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme
valgperiode med mindre det er 4 år siden forslaget sist ble behandlet.
Det fremkommer videre av kommuneloven § 39a at kommunestyret skal ta stilling til et forslag
senest seks måneder etter at det er fremmet.
«Kommunen har et overordnet ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder
kommunale fysioterapitjenester, i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, jf. § 3-2.»
(ASA 4313)
Askøy kommune har driftsavtaler med 12 fysioterapeuter på Askøy (11 årsverk).
Fysioterapeutene er tilknyttet 6 ulike institutt fordelt på øyen slik:
 Strusshamn: 2 fysioterapeuter (2 årsverk)
 Kleppestø: 5 fysioterapeuter (3 institutt, 4,7 årsverk)
 Florvåg: 3 fysioterapeuter (3 årsverk)
 Ravnanger: 2 fysioterapeuter (1,3 årsverk)
Kommunen har i tillegg 5,6 årsverk fast ansatte fysioterapeuter rettet mot hjemmeboende
pasienter, hvorav 3,5 årsverk er rettet mot barn og unge under 18 år. Videre har vi 2 årsverk
knyttet til frisklivssentralen, 2,5 årsverk mot hverdagsrehabilitering, og 2, 3 årsverk i
institusjon.
Fast ansatte fysioterapeuter tilbyr tjenester i hele kommunen uavhengig av geografi. I
utgangspunktet skal både fast ansatte og fysioterapeuter med driftsavtale tilby oppfølging i
hjemmet (ASA 4313 og kvalitetsforskriften). Arbeidsfordelingen mellom fast ansatte og
fysioterapeuter med driftsavtale blir løpene vurdert i samarbeidsmøter og tar hensyn til
mobilitet og behovet for oppfølging.
Ventetid:
Ventetid på fysioterapi i Askøy kommune varierer fra 0-6 mnd. avhengig og problemstilling og
ved hvilket institutt man ønsker å stå på venteliste. Prioriterte pasientgrupper må vente 0-2
uker. Ventetiden er lengst for pasienter med behov for psykomotorisk fysioterapi og pasienter
med kroniske plager (opptil 6 mnd. ventetid). Alle fysioterapeutene tar imot pasienter fra hele
øyen, men instituttet på Ravnanger melder tilbake at størstedelen av pasientgrunnlaget
kommer fra området Ravnanger og nordover.
Rammeavtale
Askøy kommune og fysioterapeutene med driftsavtale må forholde seg til
ASA 4313 (Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig
næringsdrivendes fysioterapivirksomhet)
Relevante punkt hentet fra avtalen er:
- «Ved nyopprettet avtalehjemmel bestemmer kommunen hvor virksomheten skal
lokaliseres.»
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-

-

-

«Praksisen skal drives i egnede lokaler og med tilstrekkelig utstyr. Praksisen skal være
tilgjengelig for funksjonshemmede.»
«Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en
tilfredsstillende fysioterapidekning som skal innarbeides i godkjent helseplan.
Kommunen bestemmer omfanget av selvstendig næringsdrivendes
fysioterapivirksomhet, herunder vurderer omfanget av deltidshjemler utfra kommunens
behov for fysioterapitjenester.»
«Flytting av praksis til nytt institutt eller til annen del av kommunen kan ikke skje uten
kommunens samtykke. Kommunen bør ikke nekte samtykke når flyttingen åpenbart
ikke medfører konsekvenser for kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter.
Ved flytting av solopraksis kan kommunen stille vilkår om at praksisen etableres i
tilknytning til annen praksis.»
«Dersom pasienten av helsemessige årsaker ikke kan møte fram ved fysioterapeutens
praksissted, skal behandling tilbys i pasientens hjem, barnehage, skole eller andre
lokaler.»

Vurdering:
Tilgang på egnede lokaler nord på øyen er en forutsetning for at fysioterapeuter med avtaler
med kommunen skal kunne etablere praksis i området. Det må tas hensyn til arbeidsfellesskap
for fysioterapeuter og legges til rette for at flere fysioterapeuter evt. andre yrkesgrupper kan
drive praksisen sammen.
Virksomheten som allerede er etablert på Ravnanger har 2 fysioterapeuter knyttet til praksisen.
Pasientpågangen og driftsutgiftene tilsier at det kan være behov for større/flere driftsavtaler
tilknyttet praksisen. En vurdering av økt kapasitet med fysioterapi nord i kommunen må
vurderes i budsjett- og økonomiplanarbeidet, da gjerne med lokalisering lenger nord enn
Ravnanger om det finnes egnede lokaler.
Begrunnelse for å etablere driftsavtalen på Ravnanger
Estimert reisetid med bil fra Herdla til Ravnanger er 20 minutt og fra Fromreide senter til
Ravnanger senter er reisetiden 8 minutt.
Pasienter med behov for transport, har rett til å få dekket utgifter ved å reise til og fra
fysioterapi, jf. pasientreiseforskriften.
Dersom pasienten av helsemessige årsaker ikke kan møte fram ved fysioterapeutens
praksissted, skal behandling tilbys i pasientens hjem, barnehage, skole eller andre lokaler.
Askøy kommune vurderer at det ikke åpenbart medfører konsekvenser for kommunens
geografiske fordeling av fysioterapeuter (ASA 4313) at driftsavtalen nord på øyen er lokalisert
på Ravnanger.
Folkehelseperspektiv:
God dekning av fysioterapitjeneste i kommunen gir innbyggerne bedre tilgang på tjenesten, og
dermed være en del av kommunens behandling og arbeid med forebyggende helsearbeid.
Økonomi:
Dersom det etableres en ekstra driftsavtale med fysioterapi vil det koste kommunen kr. 444 600
på årsbasis.

Kleppestø, 11.9.2018
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Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef
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Askøy kommune
Kommunalavdeling
levekår
Klampavikvegen
1
5300 Kleppestø
Nordre

Krav om at kommunen
snarest
for fysioterapi
på Fromreide

mulig

oppretter

I sommer har Heiarvang grendalag hatt en underskriftskampanje
fysioterapitilbud
i nærområdet vårt.

17. august 2018

driftsavtale

for å få et kommunalt

Kampanjen har gått parallelt på intemett på nettstedet www.minsak.n0
underskriftshefte
som var lagt ut på Fromritoppen
senter.
Vedlagt

Haugland

og med

sender vi

0

Utskrift

0

underskriftsheftet

0

liste over de 152 signaturene

av oppropet
med 401 signaturer

og

som kom inn på nettsiden.

Med dette mener vi å ha oppfylt kravet om minst 300 underskrifter.
(Sitat fra nettportalen:
“Hvis du samler nok underskrifter,
må kommunen eller fylkeskommunen
du bor i vurdere
saken din. // Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne,
alternativt 300 personer
i kommunen eller 500 personer ifizlket. ’
Grendalaget regner med at kommunen
med budsjettbehandlingen
for 2019.

tar kravet vårt alvorlig

og får orden på det i forbindelse

Med hilsen
lior Heiarvang
.-

grendalag
f

-X

l

fjflttv;

n a .C

'Øgnrind Haugland
Styreleder

i

3 Vedlegg.

e-post: post(a>heiarvang.no
Org. nr. 995 364 735

Intemett: www.heiarvang.no
Bankkonto 0539.72.74088
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Heiarvang

grendalag

Underskriftaksjon
Folk

trenger

Vi krever

et tilbud

at Askøy

om fysioterapi

kommune

driftsavtale

på Nordre

snarest

for fysioterapi

mulig

Askøy.

oppretter

en

på Fromreide.

Begrunnelse
Vi har hatt et godt fysioterapitilbud

på nordre

Askøy

i 10 år, men

Fromreide Fysikalske Institutt (FFI) har nå valgt å legge ned fordi de
ikke får driftsavtale

med kommunen.

Dette fører til at brukerne

av FFI nå står uten fysioterapitilbud

i

nærområdet og at de nå må stille seg i pasientkø til de andre
instituttene
i kommunen.
Det nærmeste
fysikalske

Disse kan ha ventetider
på opptil to år.
instituttet
ligger på Ravnanger.
De andre

instituttene
er på Kleppestø, i Strusshamn
og i Florvåg.
I Kommuneplanen
#Askray2030
er Fromritoppen
definert
fire lokalsentre
i kommunen.
Lokalentre

skal

være

«Et sted

med

funksjoner

som

har

som ett av
offentlige

og

private tjenester
og handel og som fungerer som et knutepunkt
for
et omland.»
Fra Fromreide går det kun 6 bussruter daglig i tiden som det er

aktuelt å få behandlinger.
Dårlig offentlig
kommunikasjon
vil ramme barn, ungdom,
nyopererte
som ikke er i stand til å kjøre med egen bil.

eldre og

I nærheten

av eldreboligene

etablert

legesenter,

fotterapeut

andre
Støtter

helsetjenester

du aksjonen

setter

på Fromreide

og soneterapeut.

er det allerede
Det er naturlig

et

at også

blir lagt til området.

du navnet

ditt og underskriften

din her i dette

heftet,

eller

på internett (www.minsak.no).
Dette

heftet,

sammen

med

underskrifter

fra nettstedet

MinSak.no

blir

overlevert

til

Askøy kommune rundt månedskiftet august-september 2018.
Hilsen

Heiarvang

grendalag
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Sakshandsamar, telefon
Karianne Flaatten, 5557 2220

Vår dato
01.11.2018
Dykkar dato
«REFDATO»

Vår referanse
2017/15319 357
Dykkar referanse
«REF»

Kommunar i Hordaland

Informasjon om reseptfritt sal av jodtablettar i apotek
Det meste av Helsedirektoratet sitt lager av jodtablettar er no distribuert til kommunane. Dette
er tablettar som skal oppbevarast i kommunane eller der barn og unge oppheld seg på dagtid.
Desse tablettane er ikkje meint for oppbevaring i enkelte husstandar.
Det er no mogleg å kjøpe jodtablettar reseptfritt på apotek frå 01.11.2018 for lagring heime.
Det er tilrådd at vaksne under 40 år, gravide, ammande og familiar med barn skal ha
jodtablettar heime.
Vi viser elles til vedlagd skriv frå Helsedirektoratet med informasjonsskriv:
-

«Jodtabletter ved atomulykker»
«Jodtabletter ved atomhendelser – medisinsk informasjon til helsepersonell»

Vi ber om at denne informasjonen vert formidla vidare til helsestasjonar og fastlegar.

Med helsing

Helga Arianson
Fylkeslege

Karianne Flaatten
assisterende fylkeslege

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Fylkesmannen i Hordaland
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Telefon: 55 57 20 00

Helse- og sosialavdelinga
Kontakt: www.fylkesmannen.no/melding
Nettside: www.fylkesmannen.no/hordaland
Org.nr: 974760665
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Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR Innland 29888872

Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 BERGEN

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

14/5051-70
Kirsten Hjelle
19.10.2018

Reseptfritt salg av jodtabletter i norske apotek
Viser til brev om distribusjon av jodtabletter til landets kommuner som ble sendt
fylkesmennene 1. desember 2017.
Store deler av Helsedirektoratets lager av jodtabletter er nå distribuert til kommunene.
Målgruppen er barn og unge under 18 år, gravide og ammende kvinner. Tabletten inneholder
65 mg kaliumjodid. I denne sammenheng presiseres det at jodtablettene som er sendt
kommunene er beregnet for oppbevaring i kommunene eller der hvor barn og unge oppholder
seg på dagtid. Disse tablettene skal ikke sendes til oppbevaring i den enkelte husstand, da
datostemplingen er overskredet. Årlig testing hos Statens legemiddelverk viser at kvaliteten
ikke er redusert.
Helsedirektoratet har i tillegg anbefalt en løsning med salg fra apotek for hjemmelagring hos
den enkelte husstand. Jodtabletter vil være i reseptfritt salg i apotek fra 1. november 2018. Vi
presiserer at disse tablettene inneholder 130 mg kaliumjodid, og dette er en annen styrke enn
tablettene som er distribuert til kommunene.
Se vedlagte informasjonsark til publikum og til helsepersonell om jodtabletter. Fylkesmennene
bes herved om at denne informasjonen distribueres til kommunene og videre til
helsestasjonene og fastlegene.
For hjemmelagring anbefales det at voksne under 40 år, gravide, ammende og de med
hjemmeboende barn skal ha jodtabletter hjemme. Det er spesielt viktig at barn og unge under
18 år, samt gravide og ammende kvinner tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i
skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner
også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.
Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta jodtabletter
ved en atomulykke.
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Jodtabletter ved atomulykker
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende
barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.
Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Oppbevar
infoarket
sammen med
jodtablettene

Hvorfor ta jodtabletter?
Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og
drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter
beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.
Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg
innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Når skal tablettene tas?
De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt
gjennom mediene, relevante myndigheter og www.stralevernet.no (ny adresse fra
1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no.

Hvem skal ta jodtabletter?
Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar
tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha
blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt
med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten
risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som
har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.
Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta
tablettene ved en atomulykke.

Varenr. 269702
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Hvor mye skal man ta?
Følg doseringen på pakningen og i pakningsvedlegget, og følg råd fra
myndighetene.
Barn under 3 år følger denne doseringen:
1.

Legg 1 tablett i et drikkeglass.

2.

Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tabletten har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og
gi til barnet (tilsvarer 1/8 tablett = 16,25 mg).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til
barnet (tilsvarer ¼ tablett = 32,5 mg).

3.

For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man
i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller
melken som har skylt sprøyten gis til barnet.

4.

Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Nødvendig utstyr: Doseringssprøyter kjøpes på apotek.
Viktig: Nyfødte (0–1 måned) som får jod og/eller ammes av en kvinne som
har tatt jod, skal følges opp av fastlege i samråd med barnelege. Det skal tas
blodprøver av babyen 7–10 dager etter inntak. Ta derfor kontakt med barnets
fastlege så snart som mulig.

Bruk ikke jodtabletter:
• dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)
• hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
• hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
• hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)
Har du spørsmål om jodtabletter? Ring Helsenorge på 815 55 015
Du finner også mer informasjon om jodtabletter på www.stralevernet.no (ny
adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no
Dette infoarket finner du på ulike språk på Strålevernets nettsider.
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Jodtabletter ved atomhendelser
Medisinsk informasjon til helsepersonell
Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele
landet. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med
reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi
radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det
blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som Kriseutvalget
for atomberedskap anbefaler.

Hvorfor ta jodtabletter?
Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften, og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man
puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer
opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i
skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive
stoffer.
Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs opptil 2
døgn. Det er derfor viktig å ha de lagret hjemme.

Når skal tablettene tas?
De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene,
relevante myndigheter og www.stralevernet.no (ny adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og
www.helsenorge.no.

Hvem skal ta jodtabletter?
Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har
størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt
spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. De over 40 år
har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer
som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.
Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en
atomulykke.
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Dosering og administrasjon
Jodtabletter skal i utgangspunktet bare tas én gang, men i spesielle situasjoner kan det bli aktuelt med
en ny dosering etter 24 timer. Beskjed om slik utvidet dosering gis av Kriseutvalget for atomberedskap.
Unntak: Nyfødte (< 1 måned), gravide og ammende kvinner skal IKKE ta jodtabletter mer enn 1 gang.

NB: Det er to typer jodtabletter som er tilgjengelige i Norge. Jodix er i reseptfritt salg via
apotek, mens Kaliumjodid Recip er distribuert til de fleste kommunene.
Se www.legemiddelsok.no for gjeldende pakningsvedlegg.
Jodix
Jodix inneholder 130 mg kaliumjodid og er i pakninger à 10 eller 100 tabletter.
Dosering til voksne og barn over 12 år: 1 tablett. For barn 3-12 år: ½ tablett. For dosering til voksne
og barn over 3 år, se pakningen og pakningsvedlegget.
Barn under 3 år følger denne doseringen:
1. Legg 1 tablett i et drikkeglass.
2. Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tabletten
har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer 1/8 tablett (16,25 mg).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet
(tilsvarer ¼ tablett (32,5 mg).
3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i etterkant skylle sprøyten
med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.
Kaliumjodid Recip
Kaliumjodid Recip inneholder 65 mg kaliumjodid og er i pakninger à 10 tabletter.
Dosering for voksne og barn over 12 år: 2 tabletter. For barn 3-12 år: 1 tablett. For barn fra 1 måned
til 3 år: 1/2 tablett. For spedbarn opptil 1 måned: 1/4 tablett og kun under oppsyn av helsepersonell.
For dosering se pakningen og pakningsvedlegget.
Tablettene har delekors. De kan knuses og blandes/røres ut i vann. Vær oppmerksom på at tablettene
ikke alltid vil løse seg fullstendig opp i vann (dvs. løsningen blir «uklar»). For å sørge for at man har fått
i seg hele legemiddelmengden, bør man i etterkant skylle glasset/beholderen med vann og drikke
dette. Tablettene kan om nødvendig blandes/røres ut i juice, syltetøy eller melk.

Opptak, utskillelse og effekt av jod i kroppen
Radioaktivt jod påvises i skjoldbruskkjertelen allerede tre minutter etter inntak hos en fastende
person. Opptak fra lungene skjer umiddelbart etter inhalasjon. Jodopptaket i skjoldbruskkjertelen er
avhengig av plasmakonsentrasjonen av jod; opptaket er høyere hos barn enn hos voksne. Jod tas opp
i cellene i skjoldbruskkjertelen ved aktiv transport. Inne i cellene binder jod seg til thyreoglobulin.
Jod skilles ut gjennom nyrene. Urinutskillelsen er økt hos gravide, og i tillegg vil en del av jodlageret
hos gravide bli overført til fosteret gjennom placenta. Gravide har derfor et økt jodopptak.
2018
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Studier av friske frivillige forsøkspersoner har vist at inntak av 100 mg kaliumjodid på samme tidspunkt
som tilførsel av radioaktivt jod minsket opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen med
ca. 95 %. Økning av kaliumjodid-dosen førte ikke til ytterligere reduksjon av opptaket. Når kaliumjodid
gis 3 timer etter radioaktivt jod synker den hemmende effekten til ca. 60 %. Hvis kaliumjodid gis på et
enda senere tidspunkt avtar den blokkerende effekten raskt.
Kaliumjodid tabletter gitt 24 timer før eksponering for radioaktivt jod gir en reduksjon av opptaket på
over 80 %. Den blokkerende effekten av kaliumjodid reduseres med tiden. Tre dager etter inntak av
tabletter er effekten redusert til 50 % og etter en uke er den helt borte. Blokkeringen kan vedlikeholdes
med et daglig tilskudd av 15 mg kaliumjodid.

Advarsler og forsiktighetsregler
Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler. Se under.
Pasienter skal ikke ta jodtabletter dersom:

•
•
•
•

de er allergiske overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet
opp i pakningsvedlegget).
hvis de har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
hvis de har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
hvis de har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)

Anbefalinger for gravide, ammende kvinner og barn
Gravide kvinner: Under svangerskapet øker skjoldbruskkjertelens aktivitet samtidig som en del
opplagret jod i kroppen vil gå over til fosteret. Gravide vil derfor ha en spesielt stor evne til å ta opp
radioaktivt jod. Den tilførte mengden stabilt jod til gravide kvinner ved en atomhendelse bør likevel
holdes på så lavt nivå som mulig for å hindre et for stort opptak i fosterets skjoldbruskkjertel. Gravide
skal ikke ta jodtabletter med enn én gang.
Ammende kvinner bør gis stabilt jod både for egen beskyttelse, men også for å redusere innhold av
radioaktivt jod i morsmelk. En fjerdedel av tilført stabilt jod går over i morsmelk. Så lenge ammende
kun får tilført en enkeltdose kaliumjodid (130 mg), vurderes risikoen for hypotyreose hos barnet som
liten og krever derfor ikke kontroll av stoffskifteprøver unntatt for nyfødte < 1 måneds alder, se tekst
nedenfor.
Spedbarn, småbarn og tenåringer har høy risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen etter
eksponering for radioaktivt jod. I denne gruppen er risikoen for bivirkninger ved bruk av jodtabletter
svært liten. Man bør derfor være meget aktiv med å gi stabilt jod til denne gruppen.
Nyfødte (0 – 1 måneds alder): Disse barna utgjør en spesielt sensitiv gruppe når det gjelder bruk av
jodtabletter. Etter fødselen stiger aktiviteten i skjoldbruskkjertelen raskt og kapasiteten til å ta opp
radioaktivt jod vil være økt. I denne perioden er imidlertid skjoldbruskkjertelen spesielt følsom for
toksisk virkning av stabilt jod. En overdosering av kaliumjodid kan føre til undertrykkelse av
skjoldbruskkjertelens funksjon (hypothyreose), noe som kan føre til nevropsykologiske
utviklingshemninger hvis barnet ikke får behandling for hypothyreose. Nyfødte skal derfor ikke gis
jodtablett mer enn én gang.

Viktige retningslinjer for nyfødte:
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1. Hvis det anbefales jodtabletter, skal det kun gis én dose kaliumjodid til nyfødte, selv ved langvarig
eller gjentatt eksponering for radioaktivt jod.
2. Samme dose gis til barn som ammes og barn som ikke ammes, uavhengig av om mor også tar
jodtabletter.
3. Anbefalt dosering av kaliumjodid til nyfødte er 16 mg. Ved dosering tas det ikke hensyn til barnets
vekt.
4. Alle nyfødte (0 – 1 måneds alder) som får kaliumjodid og/eller som ammes av en kvinne som tar
kaliumjodid, skal følges opp av fastlege i samråd med barnelege. Det skal tas blodprøver for
kontroll av TSH og T4 mellom 7 – 10 dager etter inntak av kaliumjodid. Når prøvesvaret foreligger,
skal det konfereres med barnelege med endokrinologisk kompetanse ved nærmeste sykehus.
Tolkning av stoffskifteprøver hos nyfødte er en spesialistoppgave.

Bivirkninger ved bruk av jodtabletter
Det oppstår sjelden bivirkninger ved engangsinntak av kaliumjodid dersom advarslene og
forsiktighetsreglene som er gitt ovenfor følges. Bivirkningsfrekvensen er svært lav i alle aldre.
Forstyrrelser av stoffskiftet (hyper- eller hypothyroidisme) og allergiske reaksjoner forekommer
Risikoen for bivirkninger er størst hos personer som på forhånd har sykdom i skjoldbruskkjertelen,
slik som Graves sykdom eller autoimmun thyreoiditt. Dette er tilstander som er uvanlige hos barn.

Spørsmål fra helsepersonell
Doseringsanbefalingene ovenfor er utarbeidet av Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin
(CBRNE-senteret) i samråd med Norsk barnelegeforening, Nasjonalt kompetansenettverk for
legemidler til barn og Statens strålevern, basert på gjeldende retningslinjer fra Verdens
helseorganisasjon (WHO).
Ved konkrete spørsmål i en akuttsituasjon kan helsepersonell kontakte CBRNE-senteret ved Oslo
universitetssykehus på tlf. 22 11 73 50.

Referanser
World Health Organization. Iodine thyroid blocking: guidelines for use in planning for and responding to
radiological and nuclear emergencies. World Health Organization, 2017.
Protective Measures in Early and Intermediate Phases of a nuclear or Radiological Emergency. Nordic
Guidelines and Recommendations. 2014.
Summary of Product Characteristics (SPC) for Kaliumjodid G.L. Pharma 65 mg tabletter, revidert 23.03.2016,
hentet fra https://lakemedelsverket.se/
Preparatomtale Jodix 130 mg tabletter. https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/1812442.pdf (17.10.2018)
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ORIENTERING TIL UTVALG FOR LEVEKÅR FRA NAV ASKØY
November 2018
ARBEIDSLEDIGHET
Askøy følger fortsatt utviklingen i landet når det gjelder arbeidsledighet, med et stabilt
arbeidsmarked. Det er færre arbeidsledige enn på samme tid i fjor.
Fortsatt forsterker inntrykket seg når det gjelder de som står lengst fra arbeidsmarkedet, deres
muligheter i dagens arbeidsmarked er mindre enn tidligere.
Arbeidsledigheten er ved inngangen til november 2018 på 2,5 prosent av arbeidsstyrken i
Hordaland, Askøy har 2,6 prosent helt ledige.
ØKONOMISK SOSIALHJELP
Utviklingstrekkene følger året slik det pleier med en økning etter sommeren. Antallet
mottakere av økonomisk sosialhjelp er i oktober det høyeste det har vært. Økningen er størst i
aldersgruppen enslige over 25 år. Vi ser også en tendens til at flere har mistet rettigheter til
statlige ytelser og derfor har rett på kommunal stønad. Dette har blant annet sammenheng
med en innstramming i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Disse er i liten og ingen grad
klare for arbeidsmarkedet og arbeidsmarkedstiltak.

Utvikling pr gruppe
2018
Viser alle som er registrert med utbetaling i Velferd.
Mnd
Gruppe
1
2
3
4
5
Sum

1

2

3

4

19
20
50
40
96
225

23
27
57
41
100
248

27
22
64
43
109
265

25
16
60
40
103
244

\8
\32
\22
\48
\46
\118
\266

9
26
26
43
36
101
232

10
34
20
49
48
127
278

gj.snitt gj.snitt
2018
gr. 3,4,5.
27
21
51
41
106
244
196

Gruppe 1 er ektepar/samboende med forsørgeransvar for barn
Gruppe 2 er ektepar/samboende uten forsørgeransvar for barn
Gruppe 3 er enslige forsørgere
Gruppe 4 er enslig ungdom fra og med fylte 18 år inntil de fyller 25 år
Gruppe 5 er enslige fra og med fylte 25 år
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gj.snitt
2017
18
17
52
37
91
215

gj.snitt
gr. 3,4,5.
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Barnetrygd
NAV Askøy betalte i snitt ut sosialhjelp tilsvarende 167 barnetrygder hver måned i de 6 første
månedene av 2018. Legges snittet til grunn for årets 12 måneder gir dette kr. 1.943.880,- i utbetalt
sosialhjelp som følge av at barnetrygden ikke inngår i inntektsgrunnlaget ved beregning av brukeres
sosialhjelpsbehov.
Tallene er hentet ut ved en konkret gjennomgang av hver enkelt sak i årets 6 første måneder for
brukere som har ett eller flere barn.
Dersom barnetrygden fra og med 2019 igjen inngår i inntektsgrunnlaget, vil dette medføre at NAV i
større grad må ta hensyn til særlige utgifter knyttet til barn. I hovedsak dreier dette seg om stønad til
klær, skolestart og fritidsaktiviteter.
I 2017 utbetalte NAV Askøy stønad til klær til barn med kr. 13.720,-, og fritidsaktiviteter med kr.
34.349,-. Til sammen utgjør summene kr. 48.069,-. Sett i lys av at brukermassen har økt siden 2017,
blant annet fordi barnetrygden i 2018 ikke inngår i beregningsgrunnlaget, er det vanskelig å anslå
hvor mye som må utbetales av særlige utgifter knyttet til barn i 2019 dersom barnetrygden igjen tas
med i beregningsgrunnlaget.
Tallene er hentet fra rapporteringsfunksjonen i fagsystemet Velferd, samt en gjennomgang av alle
vedtak i 2017 merket på riktig måte av saksbehandlere. Det kan forekomme enkelte feil der vedtak
eller utbetalinger ikke er merket på riktig måte, slik at utbetalinger til klær eller fritidsaktiviteter for
barn ikke inngår i tallgrunnlaget. Feilkilden må antas å ikke være betydelig.
En annen faktor som gjør det vanskelig å beregne besparing av sosialhjelpsutgifter for kommunen er
at en omgjøring vil føre til at den økonomiske terskelen for å motta sosialhjelp heves noe. Dermed vil
enkelte brukere som i dag mottar en supplerende utbetaling hver måned fra kommunen, kunne være
uten rett på sosialhjelp dersom barnetrygden gjeninntas i inntektsgrunnlaget. Dette kan igjen få
betydning for NAV sine utbetalinger til eventuelle søknader om ekstraytelser, for eksempel til
tannbehandling, fra denne brukergruppen. Det er imidlertid vanskelig å tallfeste betydningen av
dette.
Samlet medfører disse faktorene noe usikkerhet rundt estimert besparing av sosialhjelpsutgifter i
2019 dersom barnetrygden på nytt tas inn i inntektsgrunnlaget. NAV Askøy vurderer at estimert
besparing vil være omtrent kr 2.000.000. Dette er en kalkyle og regnskapet i slutten av 2019 vil gi de
eksakte tallene.
Reduksjon av livsoppholdsytelse for familier med mange barn
En del kommuner avkorter sosialhjelp for familier som har mange barn. Merk at dette ikke har noen
sammenheng med å ta med barnetrygden som inntekt eller ikke.
Avkortningen gjøres på forskjellig vis i forskjellige kommuner. Mens noen kommuner velger å
redusere stønad med 50% per barn fra og med barn nummer 4, velger andre å avkorte 100% fra og
med barn nummer 4.
Under følger to eksempler fra reelle brukere og hvordan en slik reduksjon vil kunne påvirke deres
ytelser:

127

Eksempel 1:
Livsoppholdsbehov uten avkortning:
Basisbeløp enslig forsørger
Barn 16 år
Barn 15 år
Barn 9 år
Barn 7 år
Norm livsopphold tilsier

kr
kr
kr
kr
kr
kr

6050,00
3950,00
3950,00
3950,00
3050,00
20 950,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

6050,00
3950,00
3950,00
3950,00
1525,00
19 425,00

Livsoppholdsbehov med 50% avkortning etter barn 3:
Basisbeløp enslig forsørger
Barn 16 år
Barn 15 år
Barn 9 år
Barn 7 år 50%
Norm livsopphold tilsier

Med 50% avkortning for barn 4 vil denne familien i løpet av ett år ha et beregnet livsoppholdsbehov
som er kr. 18.300,- lavere enn uten avkortning. Dersom det avkortes 100% for barn 4, vil behovet
være kr. 36.600,- lavere enn uten avkortning.
Eksempel 2:
Livsoppholdsbehov uten avkortning:
Basisbeløp for par
Barn 6-10 år
Barn 0-5 år
Barn 0-5 år
Barn 0-5 år
Barn 0-5 år
Barn 0-5 år
Barn 0-5 år
Norm livsopphold tilsier

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10100,00
3050,00
2350,00
2350,00
2350,00
2350,00
2350,00
2350,00
27 250,00

Livsoppholdsbehov med 50% avkortning etter barn 3:
Basisbeløp for par
Barn 6-10 år
Barn 0-5 år
Barn 0-5 år
Barn 0-5 år 50%
Barn 0-5 år 50%
Barn 0-5 år 50%
Barn 0-5 år 50%

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

10100,00
3050,00
2350,00
2350,00
1175,00
1175,00
1175,00
1175,00
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Norm livsopphold tilsier

kr

22 550,00

Med 50% avkortning fra og med barn 4 vil denne familien i løpet av ett år ha et beregnet
livsoppholdsbehov som er kr. 56.400,- lavere enn uten avkortning. Dersom det avkortes 100% fra og
med barn 4, vil behovet være kr. 112.800,- lavere enn uten avkortning.
NAV Askøy har hvert år ca. 10-15 familier som mottar økonomisk sosialhjelp med 4 eller flere barn.
En avkortning på denne måten vil med andre ord ikke påvirke kommunens utbetalinger av sosialhjelp
i vesentlig grad. En slik avkortningspraksis kan også medføre noe økte utbetalinger til særlige utgifter
knyttet til barn.
Den reduserte ytelsen kan imidlertid påvirke det sosialfaglige arbeidet gjennom å øke brukernes
motivasjon til å øke sine inntekter gjennom eget arbeid. Dersom denne effekten oppnås, kan det gi
betydelig reduserte utbetalinger i enkeltsaker i et lengre perspektiv.
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Kommunalavdeling teknisk

08.11.2018

Notat
Sak nr.
2014/7510-47
Til:

Formannskapet

Fra:

Rådmannen

Svar på spørsmål i UFL om bygging av nye
omsorgsboliger
Møtebehandling i Utvalg for levekår - 06.11.2018

Mary Therese Solli (SV) innleverte slikt spørsmål 06.11.18:
Til notat prosjektrapport bygg pr. 01.09.18
I utvalg for Levekår på forrige møte ble det stilt spørsmål om hvorfor byggestart for
omsorgsboliger i Olaviken var utsatt til 2021. Vi fikk til svar at det tar 4 år med
reguleringsplan.
Da saken var oppe til behandling i august 2017 så står det om tomten at arealet er ferdig
regulert til formålet. Det står også sitat «I Olaviken er det ferdig reguleringsplan noe som er et
pluss med tanke på fremdrift.» Og i overskriften for byggestart står det 2018-2019.
Stemmer ikke dette? Er det noe som er vedtatt senere som jeg ikke har fått med meg?
Spørsmålene besvares muntlig i neste møte.
Utvalget ba om at svar på innlevert spørsmål fra Mary Therese Solli (SV), blir lagt frem som
notat og sendt til politikerne i forbindelse med budsjett.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kundetorget Rådhuset,
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Rådmannen har følgende svar:

Det er riktig at tomten er regulert, men generelt tar det fort 4 år å planlegge og bygge et prosjekt.
Prosjektet starter planlegging i disse dager. Realismen er at selve byggearbeidene kan starte opp i
slutten av 2020. Det er riktig at prosjektet er forskjøvet med ett år i rådmannens forslag til
økonomiplan 2019-2022. Dette for at investeringsbudsjettet skal være i tråd med
handlingsregelen.

Side 2 av 2
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Fra: Hanne Kristin Larsen (Hanne.Kristin.Larsen@helsedir.no)
Sendt: 13.11.2018 13:27:04
Til:
Kopi:
Emne: Høring: Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av mat og drikke i offentlig
sektor
Vedlegg:
Til landets kommuner.

Høring: Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og ‐kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i
offentlig sektor – ikke heldøgns forpleining
Vi vil informere om at ovennevnte høringsutkast nå ligger på våre nettsider med høringsfrist 19.12.18;
https://helsedirektoratet.no/horinger/utkast‐til‐mal‐for‐bruk‐av‐erneringskrav‐og‐kriterier‐ved‐anbudinnkjop‐
av‐matvarer‐drikke‐og‐maltider‐i‐offentlig‐sektor‐horing#høringsinstanser, høringslisten er ikke uttømmende.
Det som tilbys og serveres på offentlige arenaer setter rammer for brukernes matvalg og innebærer et ansvar for å
gi helsevennlige valgmuligheter. Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet å
utarbeide en mal for bruk av ernæringskriterier i offentlig innkjøp/anbud av mat og drikke, jfr tiltak 2.9 i Nasjonal
handlingsplan for bedre kosthold 2017‐2021. En slik mal er etterspurt og aktuell også for innkjøpere i privat og
frivillig sektor.
Hovedmålgruppe for malen er oppdragsgivere som har mat‐ og ernæringsansvar for planlegging og innkjøp av mat
og drikke i "ikke‐heldøgns" forpleining i offentlig sektor. Difi, Mattilsynet og ulike innkjøpere og brukergrupper
har vært dialogpart og rådgivere i utviklingsarbeidet.
Dokumentet er ikke komplett med hensyn til offentlige anskaffelser av mat og drikke, men utkast til en mal for
hvordan ivareta ernæringshensyn i slike.
Det skal foretas en siste juridisk kvalitetssikring og språkvask etter høringen. Sluttdokumentet skal ligge på
helsedirektoratet.no med henvisning fra anskaffelser.no. Spre gjerne informasjonen til aktuelle miljøer og
personer. Høringssvar (se link over) sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no. Merk med referanse
18/33878.
Med vennlig hilsen

Hanne Kristin Larsen
seniorrådgiver
avdeling folkesykdommer
folkehelsedivisjonen
Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4. 0485 Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/

132

Fra: Elin Østli (Elin.Ostli@helsedir.no)
Sendt: 20.11.2018 13:22:47
Til: postmottak; postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no;
postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
firmapost@etne.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no; fitjar@fitjar.kommune.no;
postmottak@fjell.kommune.no; postkasse@fusa.kommune.no; postmottak@granvin.kommune.no;
post@jondal.kommune.no; postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinnherad.kommune.no;
postmottak@lindas.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no; postmottak@meland.kommune.no;
postmottak@modalen.kommune.no; post@odda.kommune.no; postmottak@os-ho.kommune.no;
post@osteroy.kommune.no; postmottak@radoy.kommune.no; adm@samnanger.kommune.no;
post@stord.kommune.no; postmottak@sund.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no;
post@tysnes.kommune.no; postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@ulvik.kommune.no;
post@vaksdal.kommune.no; postmottak@voss.kommune.no; postmottak@oygarden.kommune.no
Kopi:
Emne: Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i helsestasjoner
Vedlegg:
Hei,
Din kommune kan ha mottatt et brev fra Helsedirektoratet om samme emne som denne e‐posten. Brevet
inneholder dessverre formateringsfeil, som vi beklager sterkt.
På lenken under ligger det et høringsbrev med bl.a. frister og oversikt over høringsinstanser, to anbefalinger for
undersøkelse av hørsel hos barn 0‐5 år og et skjema for tilbakemeldinger og høringsinnspill til anbefalingene som
er foreslått.
https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale‐faglige‐anbefalinger‐for‐undersokelse‐av‐horsel‐hos‐barn‐05‐ar
Vennligst videresend denne e‐posten til rette vedkommende.
Med vennlig hilsen
Elin Østli
seniorrådgiver
Avdeling spesialisthelsetjenester
Tlf. 810 20 050, mobil 476 33 773
Helsedirektoratet
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Vitaminveien 4, Oslo
https://helsedirektoratet.no https://helsenorge.no/
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/3379-

9. november 2018

Høring - Forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i
Norge for rett til barne- og ektefelletillegg
Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i reglene for rett til
barne- og ektefelletillegg. Det gis i dag barnetillegg til en rekke ytelser fra folketrygden, samt
til kvalifiseringsstønad og tiltakspenger. Mottakere av alderspensjon etter folketrygdloven
kapittel 19 og uføretrygdede som tidligere mottok uførepensjon kan i tillegg motta
ektefelletillegg.
Det foreslås endringer i retten til barne- og ektefelletillegg, ved bosetting og opphold utenfor
Norge. Forslagene skal bidra til å begrense velferdseksport, samt stramme inn på offentlig
støtte til foreldre som sender barn til utlandet hvor de holdes mot sin vilje.
Frist for å sende inn høringssvar er 8. februar 2019.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2618501.
Med hilsen

Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Sara Bruvoll
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
Postadresse
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
postmottak@asd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 64
www.asd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 457
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Avdeling
Velferdspolitisk
avdeling

Saksbehandler
Sara Elisabeth
Nordahl Bruvoll
22 24 83 17

Fra: Fosby Geir (Geir.Fosby@dss.dep.no)
Sendt: 09.11.2018 14:24:08
Til: Høifoss Elin
Kopi: Fosby Geir
Emne: Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet
Vedlegg: Høringsbrev 09112018.pdf;Høringsinstanser 09112018.pdf;Høringsnotat 09112018.pdf
Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om endringer i reglene for rett til barne- og
ektefelletillegg.
Høringsfristen er 8. februar 2019.
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2618501. Vi ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på
nettsiden, under «Send inn høringssvar».

Med hilsen
Arbeids- og sosialdepartementet
Velferdspolitiskavdelingen
postmottak@asd.dep.no
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Høringsinstanser


Advokatforeningen



Akademikerne



Amnesty International Norge



Antirasistisk senter



Arbeid & inkludering



Arbeids- og velferdsdirektoratet



Arbeidsforskningsinstituttet



Arbeidsgiverforningen for Vekst og attføringsbedrifter (ASVL)



Arbeidsgiverforeningen Spekter



Barn av rusmisbrukere – BAR



Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet



Barneombudet



Blå Kors



Datatilsynet



Departementene og Statsministerens kontor



Den norske dommerforening



Den norske kirke ved Kirkerådet



Den norske legeforening



Delta



Det Mosaiske trossamfund



Elevorganisasjonen (EO)



Fagforbundet



Fellesorganisasjonen (FO)



Folkehelseinstituttet



Fontenehus Norge



Forandringsfabrikken



Forskningsinstituttet Fafo



Frelsesarmeen



Frischsenteret



Frivillighet Norge



Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)



Fylkesmannsembetene



Gatejuristen i Oslo



Helsedirektoratet



Hovedorganisasjonen Virke



Humanetisk Forbund
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Human Rights Service



Institutt for samfunnsforskning



Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)



Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)



Islamsk råd Norge



Jussbuss



Jussformidlingen i Bergen



Jusshjelpa i Midt-Norge



Jusshjelpa i Nord-Norge



Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)



Kirkens Bymisjon



Kommunene



KS



KUN



Landsorganisasjonen i Norge (LO)



Likestillings- og diskrimineringsombudet



LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)



Mental Helse



MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner



Norsk Tjenestemannslag (NTL)



Norges Juristforbund



Norges Kvinne- og familieforbund



Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter



Norges Røde Kors



Norsk attføringsforum



Norsk Folkehjelp



Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid



Norsk psykologforening



Norsk senter for menneskerettigheter



Norsk sosiologforening



Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)



Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)



Pensjonistforbundet



Politidirektoratet



Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Nord



Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Midt Norge



Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – RKBU Vest
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Regionsentrene for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør



Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS Midt



Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS Øst



Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS Nord



Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS Vest



Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging RVTS Sør



Rettspolitisk forening (RPF)



Rådet for psykisk helse



Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)



Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF)



Sámediggi – Sametinget



Sekretariatet for konfliktrådene



Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)



Senter for seniorpolitikk



Sivilombudsmannen



Skattedirektoratet



Statens helsetilsyn



Statistisk sentralbyrå (SSB)



Sysselmannen på Svalbard



Trygderetten



Uføres Landsorganisasjon ULO



Unge funksjonshemmede



UNICEF Norge



Unio



Universitetet i Bergen



Universitetet i Oslo



Universitetet i Tromsø



Utdanningsforbundet



Utdanningsdirektoratet



Utlendingsdirektoratet



Velferdsalliansen



Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
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Arbeids- og sosialdepartementet

Høringsnotat om krav til opphold i
Norge for rett til ektefelle- og
barnetillegg

Utsendt 9. november 2018
Høringsfrist 8. februar 2019
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1 Innledning
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i
vilkårene for rett til forsørgertillegg (tillegg til enkelte ytelser fra folketrygden mv. til
personer som forsørger barn og/eller ektefelle) ved bosetting og opphold utenfor Norge.
Det foreslås endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven),
forskrift 21. desember 2011 nr. 1471 om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad og
forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv. (tiltakspengeforskriften).
Høringsnotatet følger opp Meld. St. 40 (2016–2017) Eksport av norske velferdsytelser,
punkt 6.4.6. I punktet varslet regjeringen at det vil "kunne vurderes om det er mulig og
hensiktsmessig å forby utbetaling av for eksempel forsørgingstillegg til mottakere av
ytelser fra folketrygden" utenfor EØS. Notatet følger også opp Stortingets
anmodningsvedtak 29. mai 2018 nr. 784, der regjeringen er bedt om å "utrede om det kan
iverksettes stans i utbetaling av flere offentlige ytelser i tilfeller der barn sendes til
utlandet og holdes der mot sin vilje".
Formålet med forslagene er å begrense velferdseksport, samt å stramme inn på offentlig
støtte til foreldre som sender barn til land hvor de utsettes for tvang og omsorgssvikt, og
på denne måten søke å forebygge slike handlinger.
Det gis i dag barnetillegg til en rekke ytelser fra folketrygden. Dette gjelder dagpenger,
arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon etter kapittel 19 i folketrygdloven
(til personer født til og med 1962). Videre ytes det barnetillegg til kvalifiseringsstønad
etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) og til tiltakspenger som kan gis til
arbeidssøkere som deltar på visse tiltak etter lov 10. desember 2004 nr. 76 om
arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). Mottakere av gammel alderspensjon etter
kapittel 19 og uføretrygdede som tidligere mottok uførepensjon kan i tillegg mot ta
ektefelletillegg.
I høringsnotatet her foreslår departementet å:


stille krav om opphold og bosetting i Norge for barn og ektefelle det mottas
forsørgingstillegg for



innføre eksportforbud for forsørgingstillegg til mottakere av alderspensjon og
uføretrygd som er bosatt i utlandet

Som det fremgår over, er forslagene oppfølging av to ulike problemstillinger som til dels
omfatter samme grupper, og hvor de foreslåtte endringene vil ha til dels overlappende
effekt. Departementet har derfor funnet det hensiktsmessig å behandle forslagene samlet.
I kapittel 2 omtales bakgrunnen for forslagene i notatet og tilgjengelig statistikk mv. I
kapittel 3 redegjøres det for gjeldende rett, samt forsørgingstillegg i enkelte andre land.
Departementets vurderinger og forslag står i kapittel 4. Kapittel 5 behandler økonomiske
og administrative konsekvenser. Lovmerknader og lovforslag står i hhv. kapittel 6 og 7.
3
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Enkelte begreper i høringsnotatet


Forsørgingstillegg: fellesbetegnelse for barnetillegg og ektefelletillegg.



Eksport av en velferdsytelse: utbetaling (hovedytelse og ev. forsørgingstillegg) til
en mottaker som ikke bor i Norge. Ved utbetaling av forsørgingstillegg vil det også
foreligge eksport dersom forsørgede ektefelle eller barn er bosatt i et annet land enn
Norge.



Bosatt i Norge: etter folketrygdlovens bestemmelser må det for det første foreligge
et lovlig oppholdsgrunnlag. For det andre må oppholdet enten faktisk ha vart i minst
12 måneder, eller det må være «ment å vare» så lenge. Ved opphold utenfor Norge
som varer mer enn 12 måneder, alternativt opphold utenfor Norge i mer enn seks
måneder per år i to eller flere påfølgende år, regnes man ikke lenger som bosatt.



Opphold i Norge: at personen fysisk oppholder seg i Norge.

4
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2 Bakgrunn
2.1 Eksport av barne- og ektefelletillegg
Det har over tid vært en markant økning både i antall nordmenn som ønsker å tilbringe
tiden som alderspensjonist eller uføretrygdet i utlandet, og antallet migranter fra ulike
land som gjennom bosetting og/eller arbeid i Norge opptjener velferdsgoder som senere
kan eksporteres. Velferds- og migrasjonsutvalget viste i NOU 2011: 7 Velferd og
migrasjon – Den norske modellens framtid – til at den norske velferdsmodellen står
overfor særskilte utfordringer hva gjelder migrasjon. Utvalget pekte på at:
"Gunstige eksportmuligheter kan også påvirke norske borgeres handlemåter når det gjelder
å ta med opparbeidete goder utenlands, med sammensatte virkninger for norsk økonomi og
norske velferdsordninger. De fleste land forsøker å få arbeid til å lønne seg – og stønader til
å bli mindre attraktive enn arbeidsinntekt – gjennom å holde stønadene på et slikt nivå at
den enkelte får lavere kjøpekraft som stønadsmottaker enn som yrkesaktiv. I den grad
stønadene eksporteres til lavkostland, faller dette insentivet til arbeid bort, og stønadene kan
framstå som svært attraktive. Generelt reiser utvandring spørsmål om hvor langt den norske
velferdsstaten skal strekke seg – hvilken rekkevidde den skal ha utenfor riket."
I Sundvollenplattformen signaliserte Regjeringen Solberg at den ville vurdere tiltak som
kan begrense og stanse trygdeeksport innenfor de internasjonale avtalene Norge er bundet
av. Intensjonen om å begrense og stanse eksport av velferdsytelser er siden fulgt opp i
Jeløyerklæringen.
Regjeringen la 16. juni 2017 frem Meld. St. 40 (2016–2017) Eksport av norske
velferdsytelser. I meldingen redegjøres det for utbetaling av trygdeytelser og
utdanningsstøtte til personer som oppholder seg i utlandet, samt gjennomførte og mulige
tiltak for å begrense trygdeeksport. Arbeids- og sosialkomiteen ga i Innst. 108 S (2017–
2018) sin tilslutning til at regjeringen følger opp tiltak skissert i stortingsmeldingen,
herunder vurdering av eksportforbud for barne- og ektefelletillegg til land utenfor EØS.

2.2 Barn som sendes til utlandet mot sin vilje
Regjeringen Solberg la 8. mars 2017 frem "Retten til å bestemme over eget liv"
handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–
2020). I handlingsplanen presenteres flere tiltak for å bekjempe æresrelatert vold og
utilbørlig sosial kontroll, herunder tiltak for å forebygge og hjelpe barn som blir etterlatt i
utlandet. Regjeringen har i Jeløyerklæringen uttalt at den vil følge opp handlingsplanen,
herunder forsterke arbeidet for å forhindre utreise fra Schengen-området for personer hvor
det eksempelvis er truffet barnevernsvedtak som forbyr utreise, holde tilbake eller nekte
passutstedelse for å forhindre at barn blir sendt utenlands mot sin vilje, og etablere rutiner
for informasjon og varsling mellom offentlige etater for å motvirke negativ sosial kontroll.
Av Jeløyerklæringen fremgår det videre at regjeringen vil iverksette tiltak for å unngå at
barn mot sin vilje sendes til skoler i utlandet hvor de utsettes for vold og overgrep. Videre
har flere medieoppslag dokumentert at barn utsettes for tvang og vold på koranskoler i
Somalia. Blant annet på denne bakgrunn har ansvarlige statsråder sammen vurdert mulige
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tiltak, herunder innstramminger i offentlige ytelser til familien når barn er sendt ut av
landet mot sin vilje.
Det vises i tillegg til Stortingets vedtak nr. 784 fattet den 29. mai 2018:
"Stortinget ber regjeringen utrede om det kan iverksettes stans i utbetaling av flere
offentlige ytelser i tilfeller der barn sendes til utlandet og holdes der mot sin vilje."
Vedtaket ble truffet ved behandling av Dokument 8:118 S (2017–2018), Innst. 260 S
(2017–2018).

2.3 Statistikk mv.
2.3.1 Eksport av forsørgingstillegg til alderspensjon og uføretrygd
I 2017 var det 99 mottakere av barnetillegg til alderspensjon og 334 mottakere av
barnetillegg til uføretrygd bosatt i land Norge ikke har trygdekoordineringsavtaler med.
Mottakere av ektefelletillegg til alderspensjon bosatt i slike land utgjorde totalt 374
personer.
Mottakerne er bosatt i en rekke ulike land, hvor antallet i enkelte land er så lavt at bosted
av personvernhensyn ikke er egnet for offentliggjøring. Under følger en oversikt over
land, uten trygdeavtale med Norge, hvor flest mottakere av forsørgingstillegg fra
folketrygden er bosatt.
Tabell 2.1 Oversikt over land utenfor trygdeavtaleområdene, hvor det i 2017 var 10 eller
flere mottakere av forsørgingstillegg bosatt i det enkelte land
Barnetillegg alderspensjon

Ektefelletillegg alderspensjon

Barnetillegg uføretrygd

Land

Antall mottakere Land

Antall mottakere

Land

Antall mottakere

Thailand

40

Thailand

161

Thailand

92

Filippinene 29

Filippinene

65

Filippinene

48

Marokko

Marokko

39

Marokko

45

Pakistan

23

Pakistan

14

Brasil

10

Libanon

10

Ukjent /

76

Ukjent /
125
Øvrige land

374

Totalt

10

Ukjent /
Øvrige
land

20

Totalt

99

Øvrige land
Totalt

334

2.3.2 Informasjon om utenlandsopphold for barn og ektefelle
Arbeids- og velferdsetaten har ikke registerdata på hvor ektefelle og barn som det mottas
forsørgingstillegg for er bosatt, eller oppholder seg. Det skyldes at oppholdslandet for
6

145

disse i hovedsak ikke er relevant etter dagens regler, kravet er at de faktisk blir forsørget.
Det har derfor ikke vært mulig å fremskaffe data om hvor mange som oppholder seg i
andre land enn Norge.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har med hjemmel i folketrygdloven § 21-4 femte ledd
andre punktum gitt grunnskoler et generelt pålegg om å melde fra til Arbeids- og
velferdsetaten ved fravær som kan skyldes utenlandsopphold. Bakgrunnen er vilkåret om
opphold i Norge for rett til barnetrygd. Etaten har ikke systemløsninger som muliggjør
uttak av statistikk, men de har frem til august 2017 foretatt manuell registrering av
fraværsmeldingene og påfølgende stans i barnetrygd for Osloskolene.
Tabell 2.2 Meldt fravær Osloskolene 2015 til august 2017
År

Melding skolefravær

Barnetrygd stanset1

2015

508

293

2016

467

333

2017

274

176

I rapporten Transnasjonal oppvekst fra 2014 2 viste undersøkelser om utflyttinger og retur
for 15 nasjonaliteter at Somalia, Kosovo og Pakistan hadde det høyeste antallet
utvandrede/ikke returnerte barn. Mange av barna var registrert utflyttet uten foreldrene.
Av barn som flyttet ut i 2010, var dette tilfelle for 59 pst. av barna med somalisk bakgrunn
og 51 pst. av barna med pakistansk bakgrunn. I rapporten ble det vist til at norske rektorer
som ble intervjuet jevnt over var skeptiske til disse utenlandsoppholdene, og mente at
barna taper både læringsmessig og psykososialt.
Kunnskap om ufrivillig opphold i utlandet for barn og unge
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et nasjonalt tverretatlig
fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Teamet veileder både første - og
andrelinjetjenestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, asylmottak, helsestasjon,
barnevernstjenesten, krisesentre, norske utenriksstasjoner og UDI. Ifølge
kompetanseteamets årsrapport fra 2017 har det de siste årene vært en økning i antall
henvendelser om personer som befinner seg i utlandet. I 2017 mottok Kompetanseteamet
henvendelser om 107 personer som befant seg i utlandet, mot 79 saker i 2016 og 59 saker
i 2015. Blant dem var det 62 barn. Henvendelsene om personer i utlandet omfattet
personer med opprinnelse fra 18 ulike land. De fleste gjaldt personer med opprinnelse fra
Somalia (27 prosent), Irak (24 prosent) og palestinske områder (9 prosent).

1

Differansen mellom meldt fravær og stans av barnetrygd skyldes blant annet at barnetrygden allerede var
stanset når Arbeids- og velferdsetaten fikk skolemeldingen, eller at det ikke ble funnet grunnlag for stans.
2

Lidén, H, Bredal, A. og Reisel, L.Transnasjonal oppvekst. Om lengre utenlandsopphold blant barn og
unge med innvandrerbakgrunn
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Kompetanseteamets erfaring er at det er flere og ofte sammensatte grunner til at barn,
unge og voksne etterlates i utlandet. Det kan være for å slippe unna hjelpeapparatet i
Norge, få kontroll over adferd som vanærer familien eller disiplinere den unge. Det kan
også handle om å gi den unge mulighet til å tilegne seg kunnskap om opprinnelseslandets
språk, religion og kultur.
I en nylig publisert rapport fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)3
fremkommer det at integreringsrådgiverne i 2017 rapporterte om 65 saker som gjaldt
personer etterlatt i utlandet, og 21 saker som gjaldt frykt for å bli etterlatt i utlandet. Dette
er en økning fra tidligere år. Av de 65 sakene om etterlatte personer hadde 22 personer
somalisk bakgrunn, 14 personer hadde irakisk bakgrunn, mens syv hadde syrisk bakgrunn.
De resterende sakene om etterlatte fordelte seg på personer med bakgrunn fra Ghana,
Kenya, Iran, Tyrkia, Togo, Afghanistan og Jordan. Halvparten av sakene om etterlatte
gjaldt barn og unge under 18 år.

3

Minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere – IMDis arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap
og kjønnslemlestelse (Rapport for 2017)
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3 Gjeldende rett
Ved innrettingen av barnetilleggene går det et hovedskille mellom varige og kortvarige
ytelser fra folketrygden ved utforming og regler for eksport, jf. tabell 3.1. Det
understrekes at tabellen kun er ment å gi en oversikt, og at reglene nyanseres i omtalen
under.
Tabell 3.1 Oversikt over de ulike ytelsene med tilhørende forsørgingstillegg
Hovedytelse

Dagpenger
AAP
Uføretrygd

Barnetillegg Ektefelletillegg Tilleggene er Krav at
behovsprøvd forsørget
barn/ektefelle
er medlem i
folketrygden
eller
oppholder seg
i Norge
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Ja
Unntaksvis
Ja
Nei

Alderspensjon
(kap. 19)
Ja
KVP
Ja
Tiltakspenger Ja

Ja
Nei
Nei

Ja
Nei
Nei

Nei
Nei
Nei

Eksporteres
innen EØS
og/eller til
land Norge
har bilaterale
trygdeavtaler
med
Unntaksvis
Unntaksvis
Ja

Eksporteres
til land
utenfor EØS
og land
Norge har
bilaterale
trygdeavtaler
med
Nei
Nei
Ja

Ja
Nei
Nei

Ja
Nei
Nei

3.1 Nasjonale regler
I punkt 3.1 behandles de nasjonale reglene. For de tilfellene som omfattes av EØS-avtalen
eller Norges multi- og bilaterale trygdeavtaler gjelder særskilte regler. Dette er nærmere
behandlet under punkt 3.2.
3.1.1 Barne- og ektefelletillegg til alderspensjon og uføretrygd
En alderspensjonist som får sin alderspensjon beregnet etter gamle opptjeningsregler i
folketrygden (folketrygdloven kapittel 19) kan få forsørgingstillegg. Tillegget gis tidligst
ved fylte 67 år. Det kan ytes barnetillegg for barn under 18 år som pensjonisten forsørger,
og ektefelletillegg for ektefelle pensjonisten forsørger.
Uføre som forsørger barn under 18 år, kan få barnetillegg til uføretrygden. Etter 2015 gis
det ikke ektefelletillegg til uføretrygd. Uføre som før 1. januar 2015 hadde rett til et
behovsprøvd ektefelletillegg til uførepensjonen, beholder likevel tillegget ut
vedtaksperioden for ektefelletillegget. Tillegget opphører senest 31. desember 2024. Dette
følger av § 8 i forskrift 3. juli 2014 nr. 947 om omregning av uførepensjon til uføretrygd.
Forsørgingstilleggene er behovsprøvd, og inntektsprøves mot inntekt hos mottakeren av
tillegget og inntekt hos ektefellen eller barnet.
9
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Fullt barnetillegg til alderspensjon utgjør 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats
for hvert forsørget barn, se folketrygdloven § 3-25. Dette tilsvarer 37 394 kroner fra
1. mai 2018. Fullt barnetillegg til uføretrygd utgjør 40 prosent av grunnbeløpet for hvert
forsørget barn, se folketrygdloven § 12-15. Fra 1. mai 2018 tilsvarer dette 38 753 kroner.
Fullt ektefelletillegg til alderspensjon tilsvarer 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy
sats, se folketrygdloven § 3-24. Fra 1. mai 2018 tilsvarer dette 46 742 kroner. Hvor mye
fullt ektefelletillegg til uføretrygd utgjør, bestemmes av individuelle satser.
Dersom trygdetiden som legges til grunn ved beregningen av alderspensjonen eller
uføretrygden er kortere enn 40 år, avkortes tillegget tilsvarende.
Alderspensjon og uføretrygd utbetales til personer som fortsatt er medlemmer av
folketrygden. Status som medlem beholdes ved midlertidig fravær som ikke har vart eller
er ment å vare mer enn 12 måneder, alternativt at utenlandsoppholdet ikke utgjør mer enn
seks måneder per år i to eller flere påfølgende år. Det følger av folketrygdloven § 2-2,
§ 2-3, § 2-5 og § 2-8 at også personer som ikke er bosatt i Norge kan være medlemmer i
folketrygden. Dette gjelder personer som er arbeidstakere i Norge og på
kontinentalsokkelen uten å bo i Norge, og personer som har pliktig eller frivillig
medlemskap utenfor Norge.
Så lenge mottakeren har rett til hovedytelsen (alderspensjonen eller uføretrygden), har det
ingen betydning for utbetaling av forsørgingstillegget hvor barna eller ektefellen
oppholder seg eller om disse selv er medlemmer. Vilkåret om at mottakeren forsørger
aktuelle barn eller ektefelle må imidlertid være oppfylt.
På nærmere vilkår kan pensjoner og uføretrygd også utbetales til personer som ikke lenger
er medlemmer av folketrygden. Etter reglene i folketrygdloven kan personer som ikke
lenger er medlemmer i folketrygden få med seg hele pensjonen/uføretrygden dersom de
har minst 20 års botid i Norge. Den som ikke er medlem og som har mindre enn 20 års
botid, har rett til en ytelse fastsatt etter nærmere regler, basert på opptjening før ytelsen
ble innvilget.
3.1.2 Barnetillegg til korttidsytelsene
For de kortvarige ytelsene fra folketrygden gis det ikke et behovsprøvd barnetillegg, men
et standardisert kronetillegg for hvert barn.
Dagpenger
Barnetillegg til mottakere av dagpenger utgjør 17 kroner per dag for hvert barn fem dager
i uken, se forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet § 7-1.
Uredusert barnetillegg for ett barn for ett år er 4 420 kroner. Dagpenger inklusive
barnetillegget kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av dagpengegrunnlaget.
Det er et vilkår at den som forsørger barnet er medlem av folketrygden og oppholder seg i
Norge. Det kan imidlertid etter folketrygdloven i visse situasjoner gjøres unntak fra kravet
til opphold i Norge. Blant annet gis dagpenger under opphold på Svalbard og ved
jobbintervju i utlandet.
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For å ha rett til barnetillegg er det et vilkår at barnet selv er medlem i trygden, alternativt
at det oppholder seg i Norge, områder som er likestilt med Norge etter folketrygdloven §
5-2 andre ledd bokstav b, eller i utlandet når også forsørgeren oppholder seg utenfor
Norge, men er pliktig medlem etter folketrygdloven § 2-5.
Barnetillegget inngår i dagsatsen for dagpengene. Når dagpengene blir avkortet mot
samtidig arbeid, vil barnetillegget dermed bli avkortet på lik linje med den delen av
dagsatsen som er beregnet ut fra tidligere inntekt. Tilsvarende vil også gjelder når
dagpengene skal blir samordnet mot andre trygdeytelser.
Arbeidsavklaringspenger
Til en mottaker av arbeidsavklaringspenger som forsørger barn gis det et barnetillegg, se
folketrygdloven § 11-20 tredje ledd. Dersom barnet ikke bor sammen med medlemmet,
må det fremlegges dokumentasjon for at han/hun faktisk forsørger barnet. Barnetillegget
gis per dag for hvert barn fem dager i uka, og utgjør 27 kroner (barnetillegget for ett barn
for ett år er 7 020 kroner). Kronetillegget er fastsatt i forskrift 13. desember 2017 nr. 2100
om arbeidsavklaringspenger § 8.
Barnetillegget har betydning for størrelsen på arbeidsavklaringspengene.
Arbeidsavklaringspengene inklusive barnetillegget kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av
medlemmets grunnlag for beregning av arbeidsavklaringspengene. Dette gjelder også for
mottakere av minsteytelsen på 2 G. Barnetillegget har dessuten betydning når
arbeidsavklaringspengene skal samordnes med andre folketrygdytelser. Dessuten vil
utbetalingen av barnetillegget reduseres, avhengig av hva medlemmet fører på
meldekortet. Barnetillegg til arbeidsavklaringspengene inngår i dagsatsen for ytelsen, det
inngår i samordningen med andre folketrygdytelser og det fører til reduksjon i ytelsen ved
inntektsgivende arbeid.
I tiden på arbeidsavklaringspenger skal medlemmet være i aktivitet og få oppfølging fra
Arbeids- og velferdsetaten. Som hovedregel stilles det krav om opphold i Norge for å
gjennomføre aktiviteten.
Det er to unntak fra hovedregelen: Arbeidsavklaringspenger og barnetillegg kan gis under
utenlandsopphold dersom personen får medisinsk behandling eller deltar på et
arbeidsrettet tiltak i utlandet, i samsvar til aktivitetsplanen. Arbeidsavklaringspengene kan
dessuten utbetales under et opphold i utlandet i inntil fire uker per kalenderår. Det er en
forutsetning at oppholdet er forenlig med gjennomføringen av den fastsatte aktiviteten og
ikke hindrer Arbeids- og velferdsetatens oppfølging og kontroll. Dette følger av
folketrygdloven § 11-3 andre og tredje ledd.
Kvalifiseringsstønad
Det følger av forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad § 3 at
programdeltakere som forsørger barn får et barnetillegg utmålt på tilsvarende måte som
mottakere av arbeidsavklaringspenger, dvs. 27 kroner per barn. Barnetillegg for ett barn
for ett år er 7 020 kroner. Det er et vilkår for rett til kvalifiseringsstønad at mottakeren
oppholder seg i riket, se sosialtjenesteloven § 2.
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Tiltakspenger
Det følger av tiltakspengeforskriften § 3 at det gis et barnetillegg til tiltakspengene for
hvert barn under 16 år som tiltaksdeltakeren forsørger. Barnetillegget er 45 kroner per
dag. Barnetillegg for ett barn for ett år 4 er 11 700 kroner. Barnetillegget inngår i dagsatsen
for tiltakspengene. Det er et vilkår for å motta tiltakspenger at arbeidssøkeren deltar på et
arbeidsmarkedstiltak. Dersom tiltakspengene ikke utbetales på grunn av fravær fra tiltaket,
utbetales det dermed heller ikke barnetillegg for de aktuelle dagene. Tiltakspengene
avkortes ikke mot arbeid. Arbeidsmarkedstiltak gjennomføres normalt ikke utenfor Norge.
Tiltakspenger kan gis til personer med lovlig opphold i Norge, mao. er det ikke et krav om
medlemskap i folketrygden.

3.2 Trygdeavtaler
Norge har inngått ulike bi- og multilaterale folkerettslige avtaler. Under er det gitt omtale
av de sentrale reglene som er relevante her. For ytterligere omtale av regelverket som
ligger til grunn for velferdseksport viser departementet til Meld. St. 40 (2016–2017) om
eksport av norske velferdsytelser kapittel 2.
EØS-trygdeforordningen, Nordisk konvensjon om trygd og bilaterale trygdeavtaler
innebærer en utvidet eksportadgang utover det som følger av Norges nasjonale
trygdelovgivning (se punkt 3.1.1 og 3.1.2 i stortingsmeldingen om eksport av norske
velferdsytelser), for de persongruppene som kan påberope seg dem. Koordineringen av
trygdeytelsene innenfor EØS er nærmere regulert i Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger.
Innenfor EØS eksporteres uføretrygd og pensjoner, inkludert forsørgingstillegg, gjensidig
mellom landene, uavhengig av eksportreglene i nasjonal lovgivning. Dersom mottakeren,
og eventuelt forsørgede barn og ektefelle, oppholder seg i andre EØS-land, likestilles dette
med opphold i Norge. Det samme gjelder for eksport til land Norge har bilaterale
trygdeavtaler med. Forslagene i høringsnotatet vil dermed ikke gjelde ved opphold i land
innen EØS eller i andre avtaleland.
Som nevnt kan mottakere av alderspensjon og uføretrygd på visse vilkår eksportere
ytelsene – og forsørgingstilleggene – også utenfor EØS og land Norge har bilaterale
trygdeavtaler med. I disse sakene vil de nasjonale reglene i folketrygdloven gjelde fullt ut.
Forslagene i høringsnotatet vil komme til anvendelse for disse tilfellene.
Arbeidsløse som mottar norske dagpenger, kan på visse vilkår beholde disse inntil tre
måneder ved arbeidssøking i andre EØS-land. EØS-avtalen gir også i visse tilfeller
arbeidsløse som under den siste arbeidsperioden har arbeidet i ett EØS-land og har bodd i
et annet medlemsland, rett til å få dagpenger mens de oppholder seg i bostedslandet. EØSreglene likestiller det å være bosatt i et annet EØS-land med å være bosatt i Norge.

4

Median varighet på hver stønadsperiode med tiltakspenger er 3 måneder, mens gjennomsnittet ligger på
4,6 måneder.
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Barnetillegget gis derfor også for forsørget barn som er bosatt i et annet EØS -land eller
Sveits.
Det er på visse vilkår adgang til å eksportere arbeidsavklaringspenger, inkludert
barnetillegget, innenfor EØS. I trygdeforordningen skilles det mellom personer som
mottar arbeidsavklaringspenger i kraft av eller som følge av lønnet arbeid eller selvstendig
næringsvirksomhet (yrkesaktivitet), og personer som mottar ytelsen uten opptjening
gjennom yrkesaktivitet. Etter gjeldende praksis er det som hovedregel medlemmer som
var yrkesaktive forutfor perioden med arbeidsavklaringspenger, som kan eksportere
ytelsen ved bosetting i et annet EØS-land.
Ytelsene kvalifiseringsstønad og tiltakspenger er ikke omfattet av EØS-avtalen eller de
bilaterale avtalene. Dette innebærer at de norske nasjonale reglene vil gjelde fullt ut,
uavhengig av i hvilket land mottakeren og/eller barna oppholder seg.

3.3 FNs barnekonvensjon
FNs konvensjon om barnets rettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling 20.
november 1989, og ratifisert av Norge 8. januar 1991. 1. oktober 2003 ble
barnekonvensjonen inkorporert i norsk lov. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov
med forrang foran annen norsk lovgivning, jf. menneskerettsloven §§ 2 og 3.
Etter barnekonvensjonen artikkel 3 skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved
alle handlinger som berører barn. Dette hensynet må også bli ivaretatt når departementet
vurderer innstramminger i trygdeytelser som kan påvirke økonomien til barnefamilier.
Ansvaret for oppfyllelsen av forpliktelsene overfor barnet er delt mellom foreldrene og
staten, jf. artikkel 27 nr. 2 og 3. Foreldrene har, etter sine evner og økonomiske forhold,
det primære ansvaret for å sikre sine barn en tilfredsstillende levestandard, mens staten
har et subsidiært ansvar for å virkeliggjøre en slik levestandard. Lovgivningen i Norge
bygger på en lignende modell som konvensjonen: foreldrenes grunnleggende ansvar for
barnets omsorg følger av barneloven §§ 30 og 66, mens det offentlige på sin side støtter
opp om foreldrenes ansvar gjennom en rekke ordninger.
Norge oppfyller sine forpliktelser gjennom ordninger som kompenserer for foreldrenes
inntektsbortfall og som tar utgangspunkt i barnas behov, blant annet bidragsforskott,
barnetrygd, kontantstøtte, ytelser til enslige forsørgere og foreldrepenger.

3.4 Forsørgingstillegg i enkelte andre land
I punktet her gis en kortfattet oversikt over forekomsten av forsørgingstillegg i utva lgte
europeiske land, samt over regelverket i de landene der det gis slike tillegg. Informasjonen
som er innhentet gjelder per 1. januar 2018.
Informasjonen om landenes forsørgingstillegg er hentet fra MISSOC, som er et nettverk
under EU for utveksling av informasjon om EØS-landenes trygdeordninger 5. Alle EØS5

Nettverkets hjemmeside: www.MISSOC.org
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landene og Sveits deltar i dette nettverket. Det er undersøkt om de aktuelle landene har
forsørgingstillegg til alderspensjon, uføretrygd og dagpenger. Departementet har også
innhentet informasjon fra Folkpensionsanstalten i Finland og beskjeftigelsesministeriet i
Danmark. Det finnes ikke informasjon i MISSOCs database om land som gir
forsørgingstillegg til ytelser som kan sammenlignes med de andre korttidsytelsene.
Sverige
Det gis ikke tillegg for ektefelle eller barn til den svenske alderspensjonen eller
uførepensjonen. Det gis heller ikke slike tillegg til dagpenger, men det tas hensyn til
familiesammensetningen ved vurderingen av varigheten av ytelsen.
Danmark
Det gis ikke tillegg for ektefelle eller barn til den danske alderspensjonen, den danske
uføretrygden, eller til ytelser ved arbeidsledighet.
Det kan imidlertid gis et tillegg til familieytelser for personer som har folkepensjon
(minstepensjon) eller danske uføretrygden. Disse kan ikke eksporteres utenfor EØS.
Finland
Det gis ikke tillegg for ektefelle til uførepensjon og alderspensjon. Til barn gis det et
tillegg til folkepensjonen (minstepensjon) på € 21,93 per måned for barn under 16 år.
Dette tillegget utbetales også til pensjonister som ikke mottar folkepensjon fordi de øvrige
pensjonene er så høye at folkepensjonen ikke kommer til utbetaling.
Til dagpenger gis det et daglig tillegg for barn under 18 år. Tillegget avhenger av antall
barn (€ 5,23 for ett barn, € 7,68 for to barn og € 9,09 for tre eller flere barn).
Tilleggene kan ikke eksporteres utenfor EØS.
Storbritannia
Det gis ikke tillegg for ektefelle eller barn til alderspensjon, uførepensjon eller dagpenger.
Nederland
Det gis ikke tillegg for barn til uførepensjon, alderspensjon eller dagpenger.
Til alderspensjon gis det fra og med 2015 heller ikke tillegg for ektefelle (med unntak av
overgangsordning).
Tyskland
Det gis ikke tillegg for ektefelle og barn til uførepensjon eller alderspensjon. Det samme
gjelder for dagpenger, men det tas hensyn til familiesammensetningen ved vurdering av
hvilken stønadssats som skal benyttes.
Østerrike
Til uførepensjon gis det ikke tillegg for ektefelle. Til barn gis det tillegg for barn inntil 18
år (€ 29,07 per barn) og inntil 27 år dersom barnet er under utdannelse. Det er ingen
aldersgrense dersom barnet er ufør.
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Det gis heller ikke tillegg for ektefelle til alderspensjon, mens det gis tillegg for barn etter
samme regler som for uførepensjon.
Til dagpenger gis det derimot familietillegg for ektefelle, barn og barnebarn med € 0,97
per dag. Det gis bare tillegg for ektefelle dersom ektefellens inntekt er under et visst nivå
og det gis tillegg for barn eller barnebarn.
Oppsummering
Hovedfunnet er at de landene som gjennomgangen omfatter ikke gir forsørgingstillegg,
verken for ektefelle eller barn. Departementet har vært i kontakt med
Folkpensionsanstalten i Finland og beskjeftigelsesministeriet i Danmark, med spørsmål
om de danske tilleggene til familieytelser og finske barnetilleggene til minstepensjon og
dagpenger kan eksporteres utenfor EØS. Ytelsene kan ikke eksporteres utenfor EØS.
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4 Departementets vurdering og forslag
Under avsnitt 4.1 behandles krav om at forsørgede barn må oppholde seg i Norge for rett
til barnetillegg. For barnetillegg til uføretrygd og alderspensjon er det enkelte særlige
hensyn som gjør seg gjeldende fordi tilleggene er behovsprøvd. Disse hensynene er
nærmere omtalt i avsnitt 4.2.
Under avsnitt 4.2 behandles krav om opphold i Norge for rett til forsørgingstillegg til
alderspensjon og uføretrygd. Departementet har funnet det hensiktsmessig å behandle
disse i eget avsnitt. Det skyldes at pensjoner og uføretrygd er de eneste ytelsene hvor
mottakeren kan ta med ytelsen (inkl. forsørgingstillegg) ved bosetting i land utenfor EØS
som Norge ikke har bilaterale avtaler med. Dette er også de eneste ytelsene som kan gi
rett til ektefelletillegg.
I avsnitt 4.3 foreslås det at opphold utenfor Norge som er kortere enn tre måneder ikke
skal føre til at tillegget faller bort. Det foreslås videre at tillegget ikke faller bort ved
opphold utenfor Norge når vedkommende er pliktig medlem av trygden.
I avsnitt 4.4 vurderes forslagene opp mot Norges folkerettslige forpliktelser, og i avsnitt
4.5 gis det en samlet framstilling av forslagene.

4.1 Krav om opphold i Norge for rett til barnetillegg – forsørgede
barn
Departementet mener det kan reises spørsmål om hensiktsmessigheten av at ytelser som
ikke bygger på avgiftsinnbetaling uten videre utbetales når barnet det mottas tillegg for
flytter til et annet land. Det vises til at barnetillegget er utformet med hensyn til norske
forhold, herunder inntekts- og kostnadsnivået i Norge.
For sosiale ytelser som barnetillegg, som kan ytes i lang tid, mener departementet at
barnet bør ha en viss tilknytning til Norge. Legitimiteten til systemet kan svekkes dersom
tillegget gis til personer uten tilknytning til Norge. I dag gis tillegg for barn som ikke bor i
Norge, og heller aldri har vært i landet. Utgangspunktet bør være at det er bostedslandet –
ikke den norske stat – som har overordnet ansvar for å sikre at utgifter til forsørgelse av
barnet ivaretas. Dette gjelder selv om en av eller begge foreldrene får ytelser fra Norge.
Når barnet er bosatt i utlandet, kan det også være vanskelig å verifisere opplysningene om
barnet, blant annet fordi dokumentverdien er lavere i enkelte land, dvs. om opplysningene
er pålitelige og verifiserbare. Dersom forsørgede barn bor i Norge, er det lettere å
etterprøve både at vilkårene for å motta ytelsen er oppfylt, og at formålet med ytelsen er
tilstede.
Foreldre står i utgangspunktet fritt til å velge hvor barna deres skal være bosatt og gå på
skole. Å gå på skole i et annet land kan være en positiv opplevelse som gir nyttige
erfaringer. Dersom barnet under opphold i utlandet får mangelfull utdanning eller mister
norskkunnskaper, kan dette imidlertid være til hinder for muligheten for å gjennomføre
videre utdanning i Norge. Dette kan igjen påvirke mulighetene til framtidig evne til å
forsørge seg selv, noe som igjen henger tett sammen med tilknytning til arbeidslivet. Dette
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vil i så fall være problematisk for den enkeltes livskvalitet og for samfunnet (dersom
barnet senere flytter tilbake til Norge) i form av økte utgifter til trygder, stønader og
helsetjenester.
Også barn som i utgangspunktet har bosted i Norge kan oppholde seg i utlandet i perioder.
Oppholdet kan for eksempel være i forbindelse med ferie, familiebesøk eller språkkurs og
skoleutveksling i et annet land. Det er i senere år avdekket saker hvor barn med
minoritetsbakgrunn er utsatt for vold og tvang i forbindelse med ufrivillig opphold i
foreldrenes opprinnelsesland. Barn som sendes på utenlandsopphold hvor det kan være
særlig risiko for å oppleve vold og tvang, for eksempel ved opphold i land hvor fysisk
avstraffelse er mer allment akseptert eller til skoler hvor man benytter fysisk disiplinering ,
har behov for beskyttelse. De vil kunne utsettes for hendelser som kan ha negativ
betydning for deres psykiske og fysiske helse og øvrige livskvalitet. Selv om dette gjelder
en begrenset gruppe, er denne gruppen svært sårbar og utsatt. Det er tverrpolitisk enighet
om at det er viktig å iverksette tiltak for å bistå de unge dette gjelder.
I praksis kan det være svært krevende å gi bistand til ungdom som er etterlatt i utlandet.
Det forebyggende arbeidet mot denne type praksis er derfor viktig. En innstramming i
offentlig stønad vil kunne gi foreldrene økonomiske insentiver til å unnlate å sende barna
på slike utenlandsopphold. Departementet ønsker med forslaget på denne måten å bidra til
endring av holdninger og praksis i berørte miljøer, noe som vil kunne ha en positiv effekt
også for rettsvernet til disse ungdommene.
Departementet har også sett hen til reglene for barnetrygd, og de tiltakene som er gjort der
for å hindre langtidsfravær fra skolen som følge av utenlandsopphold. Både barnetrygd og
barnetillegg er sosiale ytelser som har som formål å gå til forsørgelse av barn. Etter en
lovendring fra 1. oktober 2016 opphører retten til barnetrygd hvis barnet oppholder seg i
utlandet i mer enn tre måneder. Bakgrunnen for denne innstrammingen var først og fremst
hensynet til integrering av barn med annet morsmål enn norsk, jf. Prop. 63 L (2015 –2016)
Endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet). Et bredt flertall på
Stortinget vedtok forslaget.
Et vilkår om opphold i Norge for rett til barnetillegg vil treffe alle typer utenlandsopphold
uavhengig av hva årsaken til oppholdet er. Det er etter departementets syn ikke urimelig
eller uforholdsmessig å sette som vilkår for en offentlig ytelse som skal gå til forsørgelse
av barn, at disse faktisk oppholder seg i Norge.
For å begrense eksporten av barnetillegg, og bidra til å forebygge ufrivillige opphold i
utlandet for barn og unge foreslår departementet følgende endring i dagens regelverk:


Barnet må være bosatt og oppholde seg i Norge, med unntak av korte perioder

Forslaget vil medføre at barnetillegg bortfaller i perioder det forsørgede barnet oppholder
seg i utlandet, selv om mottakeren (foreldrene) bor og oppholder seg i Norge.
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4.2 Krav om opphold i Norge for rett til barne- og ektefelletillegg
– alderspensjon og uføretrygd
Departementets omtale av forslaget i 4.1 hva gjelder barns opphold i Norge, gjelder
tilsvarende her. Som nevnt i innledningen er forsørgingstilleggene til alderspensjon og
uføretrygd behovsprøvde, noe som gir særlige problemstillinger ved bosetting i utlandet.
Blant annet gjelder dette Arbeids- og velferdsetatens kontrollmuligheter.
Reglene for behovsprøving er utformet med sikte på norske lønns- og kostnadsnivåer. I
land hvor lønnsnivået er vesentlig lavere enn i Norge vil de behovsprøvde tilleggene
kunne gis til familier hvor den forsørgede ektefellen eller den andre forelderen til det
forsørgede barnet – har en forholdsmessig høy arbeidsinntekt. Mottak av norsk pensjon
eller trygd i slike land vil også kunne gi forholdsvis høy levestandard, sammenlignet med
hva pensjonen eller trygden utgjør for en mottaker bosatt i Norge. Bosetting i et annet
land kan dermed svekke det behovsprøvde elementet i tilleggene, dvs. at familiens inntekt
ikke nødvendigvis gjenspeiler behovet for tillegg.
For forsørgingstillegg for ektefelle legges det i utgangspunktet til grunn at borgere over 18
år, enten de er bosatt i Norge eller i utlandet, er selvforsørget. Ektefelletillegget er en
sosial ytelse som tilstås i tilfeller der alderspensjonisten eller den uføretrygdede har en
ektefelle som av ulike årsaker ikke er selvforsørget. I slike tilfeller bør utgangspunktet
være at vedkommende får ev. nødvendig hjelp til forsørgelse fra bostedslandet, og ikke
gjennom tillegg ektefellen får til sin alderspensjon eller uføretrygd fra Norge. Hensynet til
legitimiteten til systemet som nevnt i avsnitt 4.1, gjelder tilsvarende for forsørget
ektefelle. I dag kan det gis tillegg for ektefeller som ikke bor i Norge, og heller aldri har
vært i landet.
For mottakere av uføretrygd kan spørsmålet om arbeidsinsentiver gjøre seg gjeldende. For
uføre som mottar en norsk uføretrygd i land med vesentlig lavere lønns- og prisnivå enn
Norge, vil trygden gi bedre kjøpekraft sammenlignet med å jobbe i Norge med norsk lønn,
men da også norsk kostnadsnivå. Ved eksport av uføretrygd til disse landene vil
arbeidsinsentivene i ordningen svekkes. Utbetaling av barne- og/eller ektefelletillegg
forsterker denne effekten.
Ved behovsprøving av forsørgingstilleggene medregnes som nevnt både mottakerens
inntekt og inntekt fra den andre forelderen (dersom to forsørger barn sammen) eller
ektefellen (ved ektefelletillegg). Ved uføretrygd er det også flere typer inntekt som har
betydning ved behovsprøvingen av forsørgingstilleggene, sammenlignet med inntekter
som skal føre til reduksjon i uføretrygden. Det er derfor vesentlig at mottakeren gir rett
informasjon i søknadsprosessen, og også senere dersom det skjer endringer i inntekt,
familiesituasjon osv. som kan ha betydning for ytelsen.
Arbeids- og velferdsetaten får opplysninger om inntekt i Norge direkte fra Skatteetaten,
og har tilgang til folkeregisteropplysninger som gir informasjon om familietilknytning.
Etaten har således mulighet til langt på vei å kontrollere brukerens opplysninger når
kravet fremmes og i ettertid.
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For personer med skattetilhørighet eller inntekt i et annet land enn Norge, er Arbeids- og
velferdsetaten avhengig av at mottakeren selv gir beskjed om relevant inntekt. Etaten har i
liten grad tilgang til inntektsopplysninger fra andre lands myndigheter. Dersom mottaker
er bosatt i utlandet, blir det derfor i hovedsak opp til vedkommende selv å gi relevant
dokumentasjon, noe som gir særlige kontrollutfordringer. Videre kan det være vanskelig å
verifisere opplysninger om barn eller ektefelle det søkes tillegg for, blant annet fordi
dokumentverdien er lavere i en del land. Risikoen for at forsørgingstillegg utbetales på
feil grunnlag øker derfor dersom pensjonisten selv og/eller barn/ektefelle det utbetales
tillegg for, oppholder seg i utlandet. Begrensede kontrollmuligheter og økt risiko for
feilutbetalinger vil kunne svekke tilliten til og oppslutningen om ordningene.
For å begrense eksporten av barne- og ektefelletillegget foreslår departementet to
endringer i dagens regelverk:


Mottakeren av barne-/ektefelletillegget må være medlem i folketrygden (noe som i
praksis vil innebære at vedkommende må være bosatt i Norge)



Barnet/ektefellen må være bosatt og oppholde seg i Norge, med unntak av korte
perioder

Disse begrensningene vil medføre at forsørgingstillegg bare kommer til utbetaling dersom
mottakerens selv og de det utbetales tillegg for oppholder seg i Norge. Kravet til opphold
for barnet vil i tillegg støtte opp under tiltaket som omtales i avsnitt 4.1. Det innebærer at
de samme begrensningene innføres for barn av alderspensjonister og uføretrygdede som
for de øvrige ytelsene som omtales over. Et slikt forslag vil medføre at forsørgingstillegg
bortfaller i perioder barnet/ektefellen oppholder seg i utlandet, selv om mottakeren bor i
Norge.

4.3 Unntak fra vilkår om opphold i Norge
Departementet har under avsnitt 4.1 foreslått at retten til barnetillegg opphører dersom
forsørget barn er bosatt eller oppholder seg utenfor Norge. Under avsnitt 4.2 er det i
tillegg foreslått at retten til forsørgingstillegg til alderspensjon og uføretrygd opphører når
mottakeren er bosatt i utlandet, eller dersom forsørget barn eller ektefelle er bosatt eller
oppholder seg utenfor Norge.
Bakgrunnen for at det foreslås krav om opphold i Norge for forsørget barn og ektefelle,
mens det for mottakeren kan være tilstrekkelig å være bosatt (som utgangspunkt det
avgjørende kriteriet for pliktig medlemskap i folketrygden), er at de to forslagene har til
dels ulike formål.
Ønsket om å gi økonomiske insentiver til å unngå at foreldre sender barn til utlandet mot
sin vilje taler for at retten til forsørgingstillegg bortfaller ved fravær av kort varighet.
Dersom man skal hindre at barn sendes til utlandet mot sin vilje gjennom å stanse
offentlige stønader, må dette kunne gjøres før det har gått for lang tid. Reglene bør likevel
åpne for mulighet for kortere opphold utenfor Norge, for eksempel i forbindelse med ferie
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og familiebesøk. Også av administrative hensyn bør ikke ethvert utenlandsopphold
innebære tap av retten til tilleggene.
En bestemmelse om at utenlandsopphold på inntil tre måneder ikke skal medføre stans , vil
kunne balansere disse hensynene. Det vil videre samsvare med lengden på
utenlandsopphold uten at opplæringsplikten bortfaller og dagens regler for barnetrygd.
Departementet foreslår derfor at utenlandsopphold på inntil tre måneder ikke skal medføre
stans i ytelsene. Dette vil innebære at innstrammingene for eksempel ikke vil berøre
barnefamilier som reiser på ferie i utlandet, når oppholdene samlet sett ikke utgjør mer
enn tre måneder i løpet av en tolv måneders periode. Det foreslås en tilsvarende regel for
ektefelletillegg.
Departementet mener det er rimelig at personer som oppholder seg i utlandet og som
likevel er pliktige medlemmer av trygden etter bestemmelsen i folketrygdloven § 2-5,
beholder retten til forsørgingstilleggene under utenlandsoppholdet. Gruppen er klart
avgrenset, og gjelder personer hvor tilknytningen til Norge er av slik art at man har funnet
grunnlag for pliktig medlemskap i folketrygden også ved utenlandsopphold. For rett til
barnetillegg til tiltakspenger, foreslås det likevel ikke et unntak når det forsørgede barnet
er pliktig medlem etter bestemmelsen.
Hvem som har pliktig medlemskap ved opphold utenfor Norge følger av folketrygdloven
§ 2-5 første ledd. Barn som forsørges av og oppholder seg i utlandet sammen med et
pliktig medlem, er også pliktige medlemmer i folketrygden. Også ektefelle som forsørges
av og oppholder seg i utlandet sammen med et pliktig medlem, er på nærmere vilkår
pliktig medlem i folketrygden.
Følgende personer er pliktige medlemmer i folketrygden ved utenlandsopphold:


Norske statsborgere som er arbeidstaker i den norske stats tjeneste eller er ansatt hos
en arbeidstaker i den norske stats tjeneste.



Personer som er i forsvarets tjeneste i utlandet eller i NATOs sivile krigstidsorganer.



Personer som er utsendt av den norske stat som fredskorpsdeltaker eller ekspert i et
utviklingsland.



Norske statsborgere som er arbeidstakere på norskregistrerte skip eller i norsk sivilt
luftfartsselskap.



Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse

Ved vilkår om norsk statsborgerskap er EØS-borgere likestilt med norske statsborgere.
For en mottaker som er bosatt i utlandet vil unntaket kun gjelde for retten til
forsørgingstillegg til alderspensjon og uføretrygd. De andre ytelsene stiller etter dagens
regler som vilkår at mottakeren oppholder seg i Norge. Med andre ord vil ikke
barnetillegg til dagpenger, arbeidsavklaringspenger, kvalifiseringsstønad og tiltakspenger
kunne tas med når personen bosetter seg i utlandet, fordi retten til hovedytelsen (også for
de som er pliktige medlemmer) bortfaller.
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For barnetillegg til arbeidsavklaringspenger foreslås et særlig unntak når barnetillegget gis
til en mottaker som får medisinsk behandling eller deltar på et arbeidsrettet tiltak i
utlandet, i samsvar med aktivitetsplanen. I disse tilfellene har Arbeids- og velferdsetaten
vurdert at et utenlandsopphold vil kunne bedre mottakerens mulighet til å komme i arbeid.
Det understrekes at de foreslåtte innstrammingene ikke vil gjelde for mottakere som
beholder medlemskapet i folketrygden ved bosettelse eller opphold på Svalbard, Jan
Mayen eller et norsk biland 6, se folketrygdloven § 2-3 første ledd, eller for barn/ektefelle
som er bosatt eller oppholder seg på Svalbard. Disse områdene er en del av Norge eller
norsk territorium.

4.4 Folkerettslige og konstitusjonelle rammer
Departementet har vurdert forslagene i høringsnotatet innenfor rammene til
barnekonvensjonen. I utgangspunktet har alle foreldre plikt til å forsørge egne barn.
Statens forsørgingsansvar er sekundært. Når barn flytter ut av landet, enten det er alene
eller sammen med foreldrene, opphører den norske statens ansvar, mens foreldrenes plikt
til å forsørge barnet består. Barn som er bosatt i andre land, er bostedslandets ansvar, selv
om foreldrene mottar en økonomisk ytelse fra Norge. Norge kan i disse tilfellene ikk e
være forpliktet til å yte barnetillegg.
Det kan være enkelte saker hvor barnet bor i Norge, men hvor forelderen som mottar
barnetillegget til alderspensjon eller uføretrygd, er bosatt i utlandet. For disse tilfellene
viser departementet til at det finnes andre sosiale støtteordninger som er rettet inn mot
barnefamilier. Dette kan for eksempel være tilbud om barnehage, utdanning og
fritidsaktiviteter, og stønadsordninger som ytelser til enslige forsørgere og
bidragsforskott.
Departementet har også vurdert forslagene innenfor de rammer som følger av Grunnloven
§ 104 om hensyn til barnets beste, og at Staten skal legge til rette for økonomisk, sosial og
helsemessig trygghet for barnet. Heller ikke Grunnloven § 104 er til hinder for å endre
reglene.
Sett hen til formålene med innstrammingen mener departementet at forslaget ikke er
uforholdsmessig, eller i strid med barnekonvensjonen eller Grunnloven. Det vises til at
departementet med å stille krav til barnets oppholdssted, blant annet ønsker å styrke barn
og unges rett til å leve frie liv.

4.5 Departementets samlede forslag
Det foreslås i høringsnotatet at en mottaker av forsørgingstillegg til uføretrygd og
alderspensjon kan miste retten til tilleggene ved bosetting utenfor Norge. Det foreslås
også regler om hvor lenge forsørgede barn og ektefelle kan oppholde seg utenfor Norge
før retten til tilleggene opphører. Forslagene innebærer en innstramming av gjeldende
regelverk. For mottakere som forsørger barn eller ektefelle, vil bosettelse eller lengre
6

Se lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven)
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opphold i utlandet kunne få negative økonomiske konsekvenser sammenlignet med dagens
regler. Departementet mener de positive virkningene av forslagene, nemlig å sikre
legitimiteten til ordningene og Arbeids- og velferdsetatens kontrollmuligheter, samt
beskyttelse av barn som utsettes eller risikerer å utsettes for omsorgssvikt, må veie tyngre
enn ulempene for de som berøres økonomisk av en innstramming. Det vises til
departementets vurdering i punktene 4.1 til 4.3 over for begrunnelsen for forslagene.
Departementet foreslår ingen generell stans i de ytelsene det gis barnetillegg til
(hovedytelsen), eller i andre ytelser som mor eller far mottar, når et barn oppholder seg i
utlandet mot sin vilje. Dersom dette skulle vurderes, forutsetter det en klarere
lovregulering av når et utenlandsopphold går utover foreldrenes bestemmelsesrett.
Arbeids- og velferdsforvaltningen vil ikke ha grunnlag for å fatte vedtak om stans kun
begrenset til saker med "uønsket" utenlandsopphold. Videre vil et slikt forslag kunne v ære
i strid med kravet om forholdsmessighet i Den europeiske menneskerettskonvensjon
(EMK).
Omfanget av forslaget begrenses av de rammer som følger av EØS-avtalen og bilaterale
trygdeavtaler, nærmere omtalt i punkt 3.2.
Oppsummert vil forslagene i høringsnotatet innebære at:


Retten til forsørgingstillegg opphører når mottaker av barne- eller ektefelletillegg til
uføretrygd og alderspensjon er bosatt i land Norge ikke har trygdeavtale med.
For eksempel vil en mottaker av uføretrygd som er bosatt i Thailand med barn og
ektefelle ikke ha rett til barne- og ektefelletillegg.



Retten til barne- eller ektefelletillegg opphører når forsørget barn/ektefelle er bosatt
eller oppholder seg utover tre måneder i land Norge ikke har trygdeavtale med. Dette
gjelder for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon.
For eksempel vil en mottaker av dagpenger eller alderspensjon som er bosatt/eller
oppholder seg i Norge ikke har rett på barnetillegg hvis barnet oppholder seg i
Somalia i seks måneder, og en mottaker av alderspensjon vil ikke ha rett på
ektefelletillegg for en ektefelle bosatt i Somalia. Når barnet/ektefellen kommer tilbake
til Norge, vil tillegget igjen kunne gis (så fremt de andre vilkårene er oppfylt).



Retten til barnetillegg opphører når forsørget barn er bosatt eller oppholder seg utover
tre måneder i utlandet. Dette gjelder kvalifiseringsstønad og tiltakspenger.
For eksempel vil en mottaker av kvalifiseringsstønad eller tiltakspenger som har bopel
i Norge ikke ha rett på barnetillegg hvis barnet er bosatt i Polen. Dersom barnet flytter
til Norge og oppholder seg i riket, vil tillegg kunne gis (såfremt de andre vilkårene er
oppfylt).

Det vises til lovforslaget folketrygdloven § 3-24 første ledd andre punktum og andre ledd,
§ 3-25 første ledd andre punktum og tredje ledd, § 4-12 andre ledd, § 11-20 femte ledd og
§ 12-15 første ledd andre punktum og andre ledd. Samt forslag til endringer i forskrift om
kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad § 3 andre ledd, tiltakspengeforskriften § 3
andre ledd og forskrift om omregning av uførepensjon § 8 første og andre ledd.
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5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Arbeids- og velferdsforvaltningen får informasjon om utenlandsopphold fra
folkeregisteret, grunnskolene, kommunene og stønadsmottakeren selv. Arbeids- og
velferdsetaten har ikke noe registre eller ytterligere informasjon om hvor forsørgede barn
eller ektefelle oppholder seg.
Departementet understreker at velferdsordningene er tillitsbaserte systemer, bygget på at
mottakerne gir riktige opplysninger til offentlige myndigheter. Det må da legges til grunn
at en stor andel mottakere vil informere forvaltningen om relevante utenlandsopphold. For
dagpenger, arbeidsavklaringspenger og tiltakspenger skal stønadsmottakeren gi
opplysninger av betydning for ytelsen på meldekort. Meldekortene må derfor tilpasses
lov- og forskriftsendringene.
Eksportforbud for forsørgingstillegg til alderspensjon og uføretrygd er beregnet å gi en
helårseffekt på 32 mill. kroner i mindreutgifter. Dette gjelder saker hvor mottakeren er
registrert utflyttet.
Forslaget om krav til opphold for forsørget barn og/eller ektefelle innebærer en
innstramning sammenlignet med dagens regler, og må antas å gi innsparinger. Siden
verken Arbeids- og velferdsetaten eller kommunen har opplysninger om hvor
barn/ektefelle oppholder seg til enhver tid, kan en ev. innsparing ikke tallfestes.
Et usikkerhetsmoment knyttet til anslagene er om mottakerne tilpasser seg de nye reglene,
dvs. om forslaget medfører at forsørgede barn og ektefelle ikke oppholder seg i lengre
perioder utenfor Norge eller at mottakere av forsørgingstillegg til alderspensjon og
uføretrygd flytter til Norge. Dette vil kunne påvirke de anslåtte innsparinger. Samtidig vil
intensjonen om å hindre negativ sosial kontroll og langtidsfravær for barn i skolepliktig
alder oppfylles.
Kostnad til endring i fagsystemet til alderspensjon og uføretrygd, samt endringer i brev, er
estimert til om lag 3 mill. kroner. Kostnad til endringer i fagsystemene til dagpenger,
arbeidsavklaringspenger og tiltakspenger er avhengig av hvilken løsning man velger. En
manuell løsning er anslått å utgjøre en sannsynlig kostnad på inntil 1 mill. kroner, mens
kostnader for en noe mer automatisert løsning er anslått til i størrelsesorden 3 til 6 mill.
kroner. Kostnader til konvertering av løpende vedtak er ikke tatt med i anslagene.
Endringene vil medføre økt behov for manuelle vurderinger i saksbehandlingen for både
Arbeids- og velferdsetaten og kommunen.
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6 Merknader til de enkelte bestemmelsene i forslaget
6.1 Til lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Til § 3-24
Første ledd angir hvem som har rett på ektefelletillegg til alderspensjon. Det foreslås ett
ytterligere vilkår om at alderspensjonisten må være medlem i folketrygden etter
bestemmelsene i § 2-1, § 2-3 første ledd eller § 2-5 første ledd. Alderspensjonisten vil
oppfylle dette vilkåret dersom han eller hun er medlem i trygden, og enten er bosatt i
Norge (§ 2-1) eller er bosatt eller tar opphold på Svalbard, Jan Mayen eller i et norsk
biland (§ 2-3 første ledd). Tilsvarende gjelder dersom alderspensjonisten er pliktig
medlem i trygden ved bosetting utenfor Norge (§ 2-5 første ledd).
Andre ledd er nytt. Det foreslås at retten til ektefelletillegg bortfaller når den forsørgede
ektefellen oppholder seg i utlandet. Med opphold menes hvor ektefellen rent faktisk
oppholder seg. Ektefelletillegget beholdes likevel ved utenlandsopphold dersom fraværet
ikke utgjør mer enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder, eller ektefellen er
medlem etter bestemmelsen i § 2-5 andre ledd (medfølgende ektefelle til et pliktig
medlem i trygden ved bosetting utenfor Norge). Svalbard og Jan Mayen er en del av
kongeriket Norge, se § 1 lov 17. juli 1925 om Svalbard og § 1 lov 27. februar 1930 om
Jan Mayen. Opphold i disse områdene er derfor ikke "utenlandsopphold".
Til § 3-25
Første ledd angir hvem som har rett på barnetillegg til alderspensjon. Det foreslås ett
ytterligere vilkår om at alderspensjonisten må være medlem i folketrygden etter
bestemmelsene i § 2-1, § 2-3 første ledd eller § 2-5 første ledd. Alderspensjonisten vil
oppfylle dette vilkåret dersom han eller hun er medlem i trygden, og enten er bosatt i
Norge (§ 2-1) eller er bosatt eller tar opphold på Svalbard, Jan Mayen eller i et norsk
biland (§ 2-3 første ledd). Tilsvarende gjelder dersom alderspensjonisten er pliktig
medlem i trygden ved bosetting utenfor Norge (§ 2-5 første ledd).
Tredje ledd er nytt. Det foreslås at retten til barnetillegg bortfaller når det fors ørgede
barnet oppholder seg i utlandet. Med opphold menes hvor barnet rent faktisk oppholder
seg. Barnetillegg beholdes likevel ved utenlandsopphold dersom fraværet ikke utgjør mer
enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder, eller barnet er medlem etter
bestemmelsen i § 2-5 andre ledd (medfølgende barn til et pliktig medlem i trygden ved
bosetting utenfor Norge). Svalbard og Jan Mayen er en del av kongeriket Norge, se § 1
lov 17. juli 1925 om Svalbard og § 1 lov 27. februar 1930 om Jan Mayen. Opphold i disse
områdene er derfor ikke "utenlandsopphold".
Til § 4-12
Andre ledd angir hvem som har rett på barnetillegg til dagpenger. Det foreslås som et
ytterligere vilkår for rett til barnetillegg, at barnet oppholder seg i Norge. Med opphold
menes hvor barnet rent faktisk oppholder seg. Barnetillegg beholdes likevel under
utenlandsoppholdet dersom barnets fravær ikke utgjør mer enn tre måneder i løpet av en
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periode på tolv måneder. Regelen om at det gis barnetillegg ved opphold utenfor Norge
dersom barnet går inn under bestemmelsen i § 5-2 andre ledd, bokstav a, b eller c er en
videreføring av gjeldende rett.
Til § 11-20
I femte ledd foreslås det som et vilkår for rett til barnetillegg at barnet oppholder seg i
Norge, herunder Svalbard. Departementet har lagt til grunn at det er uantagelig at barn
skulle ta opphold i bilandene, eller Jan Mayen da øya kun er bebodd av personell fra
Forsvaret og Meteorologisk institutt. Med opphold menes hvor barnet rent faktisk
oppholder seg. Barnetillegg beholdes likevel under utenlandsopphold dersom barnets
fravær samlet sett ikke utgjør mer enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder.
Barnetillegget beholdes også når barnet under utenlandsoppholdet er medlem etter
bestemmelsen i § 2-5 andre ledd (medfølgende barn til et pliktig medlem i trygden ved
bosetting utenfor Norge).
I sjette ledd presiseres det at barnetillegget kan gis når medlemmet får medisinsk
behandling eller arbeidsrettede tiltak i utlandet når dette er i tråd med aktivitetsplanen .
Dette unntaket korresponderer med det tilsvarende unntaket som gjelder for rett til
arbeidsavklaringspenger under utenlandsopphold i § 11-2 tredje ledd.
Nytt åttende ledd gir forskriftshjemmel. Hjemmelen utvides til også å gjelde vilkårene for
barnetillegg etter femte og sjette ledd.
Til § 12-15
Første ledd angir hvem som har rett på barnetillegg til uføretrygd. Det foreslås ett
ytterligere vilkår om at den uføre må være medlem i folketrygden etter bestemmelsene i §
2-1, § 2-3 første ledd eller § 2-5 første ledd. Den uføre vil oppfylle dette vilkåret dersom
han eller hun er medlem i trygden, og enten er bosatt i Norge (§ 2-1) eller er bosatt eller
tar opphold på Svalbard, Jan Mayen eller i et norsk biland (§ 2-3 første ledd). Tilsvarende
gjelder dersom den uføre er pliktig medlem i trygden ved bosetting utenfor Norge (§ 2 -5
første ledd).
Andre ledd er nytt. Det foreslås at retten til barnetillegg bortfaller når det forsørgede
barnet oppholder seg i utlandet. Med opphold menes hvor barnet rent faktisk oppholder
seg. Barnetillegg beholdes likevel ved utenlandsopphold dersom fraværet ikke utgjør mer
enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder, eller barnet er medlem etter
bestemmelsen i § 2-5 andre ledd (medfølgende barn til et pliktig medlem i trygden ved
bosetting utenfor Norge).
Svalbard og Jan Mayen er en del av kongeriket Norge, se § 1 lov 17. juli 1925 om
Svalbard og § 1 lov 27. februar 1930 om Jan Mayen. Opphold i disse områdene er derfor
ikke "utenlandsopphold".
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6.2 Til forskrift 21. desember 2011 nr. 1471 om
kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad
Til § 3
Første ledd viderefører nåværende første og andre ledd. Det er gjort en oppretting i
henvisningen til forskrift om arbeidsavklaringspenger.
Andre ledd er nytt. Det foreslås at det er et vilkår for rett til barnetillegg at barnet
oppholder seg i Norge, herunder Svalbard. Med opphold menes hvor barnet rent faktisk
oppholder seg. Barnetillegg beholdes likevel under utenlandsopphold dersom barnets
fravær samlet sett ikke utgjør mer enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder.
Barnetillegget beholdes også når barnet under utenlandsoppholdet er medlem etter
bestemmelsen i § 2-5 andre ledd (medfølgende barn til et pliktig medlem i trygden ved
bosetting utenfor Norge).
Departementet har lagt til grunn at det er uantagelig at barn skulle ta opphold i bilandene,
eller Jan Mayen da øya kun er bebodd av personell fra Forsvaret og Meteorologisk
institutt.

6.3 Til forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv.
Til § 3
Andre ledd er nytt. Det foreslås at det er et vilkår for rett til barnetillegg at barnet
oppholder seg i Norge, herunder Svalbard. Med opphold menes hvor barnet rent faktisk
oppholder seg. Barnetillegg beholdes likevel under utenlandsopphold dersom barnets
fravær samlet sett ikke utgjør mer enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder.
Departementet har lagt til grunn at det er uantagelig at barn skulle ta opphold i bilandene,
eller Jan Mayen da øya kun er bebodd av personell fra Forsvaret og Meteorologisk
institutt.

6.4 Til forskrift 3. juli 2014 nr. 947 om omregning av uførepensjon
til uføretrygd
Til § 8
Første ledd angir hvem som har rett på ektefelletillegg til uføretrygd. Det foreslås ett
ytterligere vilkår om at den uføre må være medlem i folketrygden etter bestemmelsene i §
2-1, § 2-3 første ledd eller § 2-5 første ledd. Den uføre vil oppfylle dette vilkåret dersom
han eller hun er medlem i trygden, og er bosatt i Norge (§ 2-1) eller er bosatt eller tar
opphold på Svalbard, Jan Mayen eller i et norsk biland (§ 2-3 første ledd). Tilsvarende
gjelder dersom den uføre er pliktig medlem i trygden ved bosetting utenfor Norge (§ 2 -5
første ledd).
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Andre ledd er nytt. Det foreslås at retten til ektefelletillegg bortfaller når den forsørgede
ektefellen oppholder seg i utlandet. Med opphold menes hvor ektefellen rent faktisk
oppholder seg. Barnetillegg beholdes likevel ved utenlandsopphold dersom fraværet ikke
utgjør mer enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder, eller barnet er medlem
etter bestemmelsen i § 2-5 andre ledd (medfølgende barn til et pliktig medlem i trygden
ved bosetting utenfor Norge).
Svalbard og Jan Mayen er en del av kongeriket Norge, se § 1 lov 17. juli 1925 om
Svalbard og § 1 lov 27. februar 1930 om Jan Mayen. Opphold i disse områdene er derfor
ikke "utenlandsopphold".
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7 Forslag til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte
forskrifter
I
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 3-24 første og andre ledd skal lyde:
Til en person som har fylt 67 år og mottar hel alderspensjon etter kapittel 19, ytes det
ektefelletillegg tilsvarende 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats, se § 19 -8. Det
er et vilkår at alderspensjonisten er medlem i trygden etter bestemmelsene i § 2-1, § 2-3
første ledd eller § 2-5 første ledd. Dersom grunnpensjonen er redusert på grunn av
manglende trygdetid, reduseres tillegget tilsvarende.
Det ytes ikke ektefelletillegg hvis ektefellen oppholder seg i utlandet. Det gis likevel
ektefelletillegg under utenlandsopphold hvis
a) oppholdet eller oppholdene til sammen ikke varer mer enn tre måneder i løpet av en
periode på tolv måneder, eller
b) ektefellen er medlem etter bestemmelsen i § 2-5 andre ledd.
Nåværende andre og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd.
§ 3-25 første ledd skal lyde:
Til en person som har fylt 67 år og mottar hel alderspensjon etter kapittel 19, ytes det et
barnetillegg for hvert barn vedkommende forsørger. Det er et vilkår at alderspensjonisten
er medlem i trygden etter bestemmelsene i § 2-1, § 2-3 første ledd eller § 2-5 første ledd.
Barnetillegget utgjør 20 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats, se § 19-8.
§ 3-25 tredje ledd skal lyde:
Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg i utlandet. Det gis likevel
barnetillegg under utenlandsopphold hvis
a)

oppholdet eller oppholdene til sammen ikke varer mer enn tre måneder i løpet av
en periode på tolv måneder, eller

b)

barnet er medlem etter bestemmelsen i § 2-5 andre ledd.

Nåværende tredje til sjette ledd blir nytt fjerde til syvende ledd.

§ 4-12 andre ledd skal lyde:
Til den som forsørger barn som selv er medlem og som oppholder seg i Norge, ytes et
barnetillegg. Vilkåret om at barnet må oppholde seg i Norge gjelder ikke ved midlertidig
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fravær som ikke varer mer enn tre måneder i løpet av en tolv måneders periode, eller når
barnet går inn under § 5-2 andre ledd, bokstav a, b eller c. Departementet gir forskrifter
om barnetillegget, herunder om virkningen for retten til barnetillegg av at barnet eller
forsørger har andre trygdeytelser.
§ 11-20 femte og sjette ledd skal lyde:
Det er et vilkår for rett til barnetillegg at barnet oppholder seg i Norge, herunder
Svalbard. Det gis likevel barnetillegg under utenlandsopphold hvis oppholdet eller
oppholdene til sammen ikke varer mer enn tre måneder i løpet av en periode på tolv
måneder, eller barnet er medlem etter bestemmelsen i § 2-5 andre ledd.
Barnetillegg kan likevel gis til et medlem som får medisinsk behandling eller deltar på et
arbeidsrettet tiltak i utlandet, i samsvar med aktivitetsplanen, se arbeids- og
velferdsforvaltningsloven § 14 a.
Nåværende femte ledd blir nytt syvende ledd.

§ 11-20 nytt åttende ledd skal lyde:
Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om barnetilleggets størrelse, retten
til å motta barnetillegget etter femte og sjette ledd og regler for avkorting av ytelsen for
ulike grupper.
§ 12-15 første ledd og nytt andre ledd skal lyde:
En person som mottar uføretrygd og som forsørger barn (se § 1-6), har rett til barnetillegg.
Det er et vilkår at den uføre er medlem i trygden etter bestemmelsene i § 2-1, § 2-3 første
ledd eller § 2-5 første ledd. Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet har inntekt, inkludert
kapitalinntekt, som er større enn grunnbeløpet.
Det ytes ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg i utlandet. Det gis likevel
barnetillegg under utenlandsopphold hvis oppholdet eller oppholdene til sammen ikke
varer mer enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder, eller barnet er medlem
etter bestemmelsen i § 2-5 andre ledd.
II
I forskrift 21. desember 2011 nr. 1471 om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad
gjøres følgende endringer
§ 3 første ledd og nytt andre ledd skal lyde:
Til programdeltaker som forsørger barn, ytes barnetillegg for hvert barn for fem dager i
uken. Barnetillegget utmåles som barnetillegget til arbeidsavklaringspenger, jf. forskrift
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om arbeidsavklaringspenger § 8 første og annet ledd. Hvis begge foreldrene mottar
kvalifiseringsstønad, får begge barnetillegg.
Det er et vilkår for rett til barnetillegg at barnet oppholder seg i Norge, herunder
Svalbard. Det gis likevel barnetillegg under utenlandsopphold hvis oppholdet eller
oppholdene til sammen ikke varer mer enn tre måneder i løpet av en tolv måneders
periode, eller barnet er medlem etter bestemmelsen i folketrygdloven § 2-5 andre ledd.
III
I forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv. (tiltakspengeforskriften)
gjøres følgende endringer
§3 nytt andre ledd skal lyde:
Det er et vilkår for rett til barnetillegg at barnet bosatt og oppholder seg i Norge,
herunder Svalbard. Vilkåret om at barnet må oppholde seg i Norge gjelder ikke ved
midlertidig fravær som ikke varer mer enn tre måneder i løpet av en tolv måneders
periode.
IV
I forskrift 3. juli 2014 nr. 947 om omregning av uførepensjon til uføretrygd
§ 8 nytt første og andre ledd skal lyde:
Til en uførepensjonist som før 1. januar 2015 har rett til å få utbetalt ektefelletillegg til
uførepensjonen som løper utover denne datoen, skal det utbetales et tillegg til
uføretrygden. Det er et vilkår at den uføre er medlem i trygden etter bestemmelsene i § 2 1, § 2-3 første ledd eller § 2-5 første ledd.
Det ytes ikke ektefelletillegg hvis ektefellen oppholder seg i utlandet. Det gis likevel
ektefelletillegg under utenlandsopphold hvis oppholdet eller oppholdene til sammen ikke
varer mer enn tre måneder i løpet av en periode på tolv måneder, eller ektefellen er
medlem etter bestemmelsen i § 2-5 andre ledd
Nåværende andre til fjerde ledd blir tredje, fjerde og nytt femte ledd.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/4631-

13. november 2018

Høring av utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til forskrift om medisinske
kvalitetsregistre.
Departementet ber om merknader til forslaget innen 20. februar 2019.
Forslaget
I høringsnotatet foreslås det at medisinske kvalitetsregistre skal reguleres i en egen forskrift.
Medisinske kvalitetsregistre er registre hvor opplysninger om resultater av helsehjelp til en
avgrenset pasientgruppe samles inn og behandles. Registrene omfatter gjerne en enkelt
pasientgruppe eller en enkelt behandlingsmetode. Registrene inneholder opplysninger om
utredning, behandling, oppfølgning eller pasientrapporterte data. Hovedformålet med
registrene er å kvalitetsforbedre helse- og omsorgstjenestene gjennom utarbeiding av
statistikk, forskning og analyser. Opplysningene skal også kunne brukes til planlegging,
styring og beredskap i helse- og omsorgstjenesten og i helse- og omsorgsforvaltningen.
Forskriftsforslaget omfatter både samtykkebaserte og ikke-samtykkebaserte registre.
Et av hovedgrepene i forskriften er unntak fra samtykkekravet når det er nødvendig av
hensyn til registrenes datakvalitet og dekningsgrad. Pasientenes personvern skal samtidig
ivaretas. De registrerte skal få en rett til å motsette seg behandling i etterkant av at
opplysningene er registrerte, også kalt reservasjonsrett. Forskriften angir hvilke virksomheter
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DEL I INNLEDNING
1 Introduksjon
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet at behandling av
helseopplysninger i medisinske kvalitetsregister skal reguleres i forskrift med hjemmel i
helseregisterloven §§ 6, 8, 9 bokstav a, 10, 13, 16 og 19. I dette kapitlet presenteres
høringsnotatets hovedinnhold, herunder hovedgrepene i forslaget til forskrift og en oversikt over
høringsnotatets oppbygging.
1.1 Høringsnotatets hovedinnhold
Medisinske kvalitetsregistre er helseregistre hvor resultater for en avgrenset pasientgruppe
løpende dokumenteres. Kvalitetsregistrene inneholder informasjon om utredning, behandling,
oppfølgning, pasientrapporterte data, mv. Hovedformålet med registrene er å kvalitetsforbedre
helsetjenestene gjennom utarbeiding av statistikk, forskning og analyser. Opplysningene benyttes
av virksomheter som yter helsehjelp i kvalitetsforbedringsprosjekter, som handler om
systematisk og kontinuerlig forbedring av kvaliteten på den tjenesten helsevesenet leverer.
Kunnskapen som genereres fra kvalitetsregistre er også viktig for helsemyndighetene og andre
beslutningstakere. Departementet mener derfor at opplysninger som er samlet inn til
kvalitetsforbedring også skal kunne brukes til planlegging, styring og beredskap i helse- og
omsorgstjenesten og i helse- og omsorgsforvaltningen.
Helsetjenesten må være kunnskapsbasert for å være faglig forsvarlig, ha høy kvalitet og ivareta
pasientsikkerheten. Med kunnskap fra kvalitetsregistrene vil pasienter få bedre helsehjelp. Data
fra kvalitetsregistre kan bidra til å redde menneskeliv, ved at utrygge behandlingsmetoder endres
eller at feil rettes opp.
Foreslåtte forskrift krever som hovedregel at behandling av opplysninger er basert på den
registrertes samtykke. Forskriften gir unntak fra samtykkekravet av hensyn til kvalitetsregistrenes
kvalitet og dekningsgrad. Når det er gjort unntak fra samtykkekravet, har den registrerte en
etterfølgende rett til å motsette seg behandlingen av helseopplysninger (reservasjonsrett).
Forskriften er utarbeidet innenfor rammene av EUs personvernforordning og
personopplysningsloven. Forskriften vil presisere og utfylle forordningen, og inneholde mer
oversiktlig, tilpasset og brukervennlig informasjon over hvilke krav som gjelder for
kvalitetsregistre. Forskriften kan dermed bidra til bedre personvern for de registrerte, da den
dataansvarlige får bedre oversikt over kravene til behandling av helseopplysninger.
Forskriften vil i all hovedsak omfatte de kvalitetsregistrene som tidligere har blitt etablert etter
konsesjon fra Datatilsynet. Forskriften vil ikke omfatte kvalitetsregistre som er etablert med
hjemmel i annen lov eller forskrift, for eksempel de kvalitetsregistrene som er tilknyttet de
5
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lovbestemte helseregistrene etter helseregisterloven § 11. Forskriften gir grunnlag for å
videreføre eksisterende kvalitetsregistre, og legger til rette for at virksomheter kan etablere nye
kvalitetsregistre. Kvalitetsregistre kan etableres i kommunal helse- og omsorgstjeneste og i
spesialisthelsetjenesten.
Departementet foreslår en plikt for helsepersonell og virksomheter til å melde helseopplysninger
til kvalitetsregistre med nasjonal status. Videre er det foreslått plikt til å bruke nasjonale
fellesløsninger for utsendelse av informasjon, reservasjon og innsyn og bruk av standardiserte
variabler, for eksempel til å bruke Folkeregisterets standarder ved registrering av relevante
opplysninger. Forslaget til forskrift regulerer også samtykke, informasjon, hvilke opplysninger
som kan registreres, sammenstilling og tilgjengeliggjøring av opplysninger, tilbakerapportering,
mv.
Del 2 i høringsnotatet beskriver bakgrunnen for forskiftsforslaget, herunder ulike typer
kvalitetsregistre (kapittel 2), gjeldende rett (kapittel 3) og kvalitetsregistre i Danmark og Sverige
(kapittel 4). Høringsnotatets del 3 inneholder departementets vurderinger og forslag. Del 4
forklarer økonomiske og administrative konsekvenser av forskriften, mens del 5 inneholder
forskriftsutkastet.
I forslaget til forskrift og i høringsnotatet for øvrig er begrepet databehandlingsansvarlig
erstattet med dataansvarlig. Begrepet tilsvarer det tidligere "databehandlingsansvarlige" etter
helseregisterloven og "behandlingsansvarlige" etter personopplysningsloven og
personvernforordningen.
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DEL II BAKGRUNN
2

Medisinske kvalitetsregistre

I dette kapitlet forklares det hva et medisinsk kvalitetsregister er og ulike typer kvalitetsregistre
som finnes. Det forklares også hva slike registre brukes til og det gis en oversikt over pågående
arbeid for å legge til rette for etablering av nye kvalitetsregistre.
2.1. Hva er et medisinsk kvalitetsregister?
Definisjonen av et medisinsk kvalitetsregister, eller bare kortversjonen kvalitetsregister, er et
helseregister hvor resultater for en avgrenset pasientgruppe løpende dokumenteres.
Terminologien medisinske referer til at helseregistrene inneholder medisinske opplysninger om
behandlingsforløp og behandlingsresultater til en bestemt pasientgruppe eller
behandlingsmetode. Ordet kvalitet henviser til registrenes formål om å danne grunnlag for
kvalitetsforbedring av helsetjenester.
Kvalitetsregistrene inneholder først og fremst helseopplysninger som helsepersonell melder inn i
forbindelse med ytelse av helsehjelp til en bestemt pasientgruppe. De kan inneholde
personidentifiserende opplysninger, f.eks. navn eller fødselsnummer. Mange registre inneholder
også pasientrapporterte opplysninger, som er informasjon om hvordan pasienten selv opplever
kvaliteten på helsetjenestene. Noen registre inneholder også humant biologisk materiale i
biobanker som er tilknyttet kvalitetsregistrene.
Som nevnt, er hovedformålet med å behandle helseopplysninger i kvalitetsregistre å
kvalitetsforbedre helsetjenestene. Informasjon om utredning, behandling og oppfølgning og
pasientrapporterte data danner utgangspunkt for analyser, forskning, mv. for å kvalitetsforbedre
og evaluere helse- og omsorgstjenesten. Opplysningene kan også brukes til planlegging og styring
av helse- og omsorgstjenesten.
Det er i all hovedsak virksomheter som yter spesialisthelsetjenester, herunder helseforetak og
regionale helseforetak, som er ansvarlige for kvalitetsregistrene. 53 av kvalitetsregistrene har
såkalt nasjonal status, som gjøres særskilt rede for i punkt 2.2. I tillegg finnes det kvalitetsregistre
som ikke har nasjonal status. Disse kan ha et nasjonalt, regionalt eller lokalt omfang. Lokalt
omfang betyr at registeret er virksomhetsinternt, mens regionalt omfang betyr at de dekker en
eller flere virksomheter som yter helsetjenester, f.eks. ett eller flere helseforetak.
Det finnes ikke en eksakt oversikt over hvor mange kvalitetsregistre uten nasjonal status som
eksisterer. Dersom en også inkluderer lokale registre avgrenset til en juridisk virksomhet eller
foretak, er det trolig flere hundre registre. Det finnes også flernasjonale kvalitetsregistre, f.eks. for
ulike sjeldne diagnoser hvor det nasjonale pasientgrunnlaget er lite. Rapporten "God helseregistre
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– bedre helse" fra 2009 (helseregisterstrategien) anslo at det finnes i overkant av 200
kvalitetsregistre i Norge.1
Et kjennetegn ved kvalitetsregistrene er deres nærhet til klinisk praksis. Det er helsepersonell
som sender inn helseopplysninger i forbindelse med ytelse av helsehjelp, og som deretter bruker
informasjonen til å kvalitetsforbedre helsetjenestene. Et typisk trekk ved kvalitetsregistrene er at
de er initiert, etableres og drives av et medisinsk fagmiljø som ønsker å måle og evaluere
helsehjelpen de tilbyr.
Kvalitetsregistrene har ulike rettsgrunnlag, som betyr lovlig grunnlag for å behandle
helseopplysninger. I dag har de aller fleste registrene konsesjon fra Datatilsynet til å behandle
helseopplysninger. Se punkt 3.1 og 3.2 om EUs personvernforordning og konsekvensen for
konsesjonsinstituttet. Kvalitetsregistre som også behandler humant biologisk materiale i
tilknyttede biobanker har tillatelse fra de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig
forskningsetikk (REK). De fleste kvalitetsregistrene behandler helseopplysninger på bakgrunn av
de registrertes samtykke.
17 av kvalitetsregistrene med nasjonal status er tilknyttet de lovbestemte helseregistrene med
hjemmel i helseregisterloven § 11 og egne forskrifter (Hjerte- og karregisteret, Kreftregisteret og
Medisinsk fødselsregister). I disse registrene behandles opplysningene uten samtykke fra de
registrerte. Til forskjell fra de andre kvalitetsregistrene, er det aktører i forvaltningen som er
dataansvarlige for de medisinske kvalitetsregistrene innenfor hjerte- og karregisteret og
Medisinsk fødselsregister.
Ved registrene arbeides det kontinuerlig med å få nasjonal dekningsgrad slik at tallene i registrene
blir tilstrekkelige representative til at de kan nyttiggjøres. Med nasjonal dekningsgrad siktes det til
at alle aktuelle virksomheter leverer data til registeret og at hele pasientgruppen registeret gjelder
for, er inkludert. Ikke alle registrene med nasjonal status har nasjonal dekningsgrad. En
gjennomgang fra 2016 viser at 31 av 42 kvalitetsregistrene med nasjonal status som har
gjennomført dekningsgradsanalyser har en dekningsgrad mellom 60 og 100 % av
pasientpopulasjonen på nasjonalt nivå.2 Det er satt som mål at alle kvalitetsregistre med nasjonal
status innen 2020 skal ha en dekningsgrad på minst 80 % etter fem års drift. Dette er et mål for å
sikre at registrene skal kunne realisere sine formål.
2.2 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status
Nasjonal status er en tittel fra Helsedirektoratet som tildeles medisinske kvalitetsregistre i
spesialisthelsetjenesten etter en vurdering basert på kriterier nedfelt i veilederen "oppretting og
drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre"3. Fra 2007 til 2016 økte antall kvalitetsregistre
med nasjonal status fra 13 til 54.

1

Folkehelseinstituttet, Gode helseregistre – bedre helse. Strategi for modernisering og samordning av
sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010–2020. Hovedrapport fra forprosjektet
Nasjonalt helseregisterprosjekt, 2009 s. 28
2

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Status 2017 s.

4
3

Helsedirektoratet. Veileder IS-2526 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. August
2016
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Hovedformålet med ordningen er å bidra til etablering av kvalitetsregistre på viktige fagområder
og sikre at de oppfyller sentrale kriterier slik at de kan brukes til kvalitetsforbedring av
helsetjenester. Blant vurderingsmomentene for nasjonal status til nye registre er4:
 Manglende faglig konsensus om diagnostikk og behandling innenfor det aktuelle
fagområdet
 Potensial for forbedringsarbeid
 Stort prognosetap
 Ressurskrevende pasientgrupper
 Om det finnes registre med overlappende informasjon
Veilederen til Helsedirektoratet beskriver også krav til registrene for å opprettholde status som
nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. På bakgrunn av årlige rapporter fra registrene vurderes
registrene etter et system med fire kvalitetsstadier med økende krav til datakvalitet, dekningsgrad,
analyser, rapportutvikling, forskning og kvalitetsforbedring. Dersom Helsedirektoratet finner at
kravene ikke lenger er oppfylte, eller at registeret ikke har lykkes i å utvikle registeret i henhold til
stadieinndelingssystemet, kan statusen fratas. I 2018 ble ett register fratatt nasjonal status, slik at
vi pr. august 2018 har 53 kvalitetsregistre med nasjonal status. Seks registre fikk i 2017 varsel om
avvikling av nasjonal status dersom de ikke kan vise til forbedring i løpet av 2018.
Det er de regionale helseforetakene som søker om at et kvalitetsregister kan få nasjonal status.
Det regionale helseforetaket forplikter seg samtidig til å finansiere driften av registeret og til å
prioritere implementering av felles tekniske løsninger. De fire regionale helseforetakene har som
felles oppdrag å etablere, drifte og finansiere kvalitetsregistre, og legge til rette for at
kvalitetsregistre med nasjonal status benyttes i tråd med sitt formål. De har også ansvar for å
sikre bedre utnyttelse av data og sikrere drift gjennom samordning og utvikling av felles
infrastruktur. For å ivareta sine oppgaver på kvalitetsregisterområdet har de regionale
helseforetakene etablert en interregional styringsgruppe. Nasjonalt servicemiljø for
kvalitetsregistre i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord RHF er
sekretariat for styringsgruppen. Servicemiljøet veileder registrene ved planlegging, gjennomføring
og evaluering av kvalitetsforbedringsprosjekter.
Interregional styringsgruppe har utarbeidet en nasjonal strategi for de regionale
helseforetakenes arbeid med nasjonale medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016-20205.
Målene ved utgangen av 2020 er:

4

-

Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene har en dekningsgrad på minst 80 prosent
etter fem års drift

-

Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal tilgjengeliggjøre oppdaterte resultater
til innregistrerte enheter etter to års drift

Helsedirektoratet. Veileder IS-2526 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2016.

Strategi og handlingsplan 2016-2020.
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/projects/forms/strategirapport.pdf
5
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-

Alle de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal kunne presentere resultater fra
konkret klinisk forbedringsarbeid senest etter fire års drift

-

85 prosent av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene skal presentere pasientenes
egenrapporterte resultater

2.3 Hva brukes kvalitetsregistrene til?
Hovedformålet med kvalitetsregistre er kvalitetsforbedring. Kvalitetsforbedring handler om
systematisk og kontinuerlig forbedring av kvaliteten på helsehjelpen helsetjenesten leverer.
Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved at de er:
 Virkningsfulle (fører til en helsegevinst)
 Trygge og sikre (unngår uønskede hendelser)
 Involverer brukerne og gir dem innflytelse
 Er samordnet og preget av kontinuitet
 Utnytter ressursene på en god måte
 Tilgjengelige og rettferdig fordelt
Kvalitetsregistre kan måle alle de seks dimensjonene som kjennetegner en helsetjeneste av god
kvalitet. En fordel med kvalitetsregistre er at de kan følge utviklingen over tid og følge
langtidseffekter av behandling av kliniske og pasientrapporterte data. Se figur under for nærmere
presentasjon.
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En hensikt med kvalitetsregistre er at alle aktuelle behandlingsenheter skal få tilgang til relevant
og opplevd nyttig informasjon til bruk i eget kvalitetsforbedringsarbeid. Å sammenlikne egne
resultater over tid og å kunne sammenlikne seg med andre liknende virksomheter gir et godt
utgangspunkt for eget kvalitetsforbedringsarbeid. Kvalitetsregistre inneholder strukturerte
variabler som ved gjentatte målinger egner seg for bruk i kvalitetsforbedringsarbeid. Statistikk,
analyse og forskning på data fra medisinske kvalitetsregistre brukes til å vurdere praksis, for
eksempel overvåke om praksis etter faglige retningslinjer gir ønsket effekt, og kan også skape
kunnskapsgrunnlag for å revidere faglige retningslinjer eller endre klinisk praksis. Videre brukes
dataene til å sammenligne behandlingsresultater fra ulike metoder eller ulike geografiske steder.
På denne måten kan analyse og forskning på behandlingsresultater bidra til å forbedre
helsehjelpen og redusere uberettiget variasjon i behandlingstilbudet. Ettersom kvalitetsregistre
løpende dokumenterer behandlingsresultater, kan de følge utvikling over tid og måle
langtidseffekter av behandling ved nye metoder som innføres.
Da opplysningene er personidentifiserbare, kan en også utarbeide datasett fra kvalitetsregistre
som kobles til opplysninger fra andre registre. Dette kalles gjerne sammenstilling. Formålet med
sammenstilling kan være å utarbeide statistikk, analyser og forskning for å generere ny kunnskap
om f.eks. sammenheng mellom resultat av helsehjelp og helsetilstand, utdanning og lignende.
Ved etablering av kvalitetsregistre er ett av kravene å definere kvalitetsmål eller
kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorer er et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om
kvaliteten på det området som måles. Kvalitetsindikatorene kan være prosess, struktur – og
resultatindikatorer. Helseopplysninger fra kvalitetsregistre benyttes i økende grad til utvikling av
nasjonale kvalitetsindikatorer. Nasjonale kvalitetsindikatorer utvikles og publiseres av
Helsedirektoratet på helsenorge.no. I 2018 publiseres ca. 160 nasjonale kvalitetsindikatorer som
sier noe om kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten på flere områder..
Kvalitetsregistre brukes i økende grad som alternativ eller supplement til kliniske studier der
resultater av ulike behandlingsmetoder sammenlignes, og som grunnlag for rekruttering av
pasienter til kliniske studier, spesielt der pasientgrunnlaget er lite.
I det følgende gis noen eksempler for å illustrere hvordan data fra kvalitetsregistre kan bidra til
bedre helsehjelp for pasientene.
Gastronet
I Norge utføres ca. 70 000 undersøkelser av tykktarm (koloskopi) hvert år. På bakgrunn av data
fra det medisinske kvalitetsregisteret Gastronet har undersøkelsene blitt mindre ubehagelige for
pasientene. Ubehaget har blitt redusert ved at undersøkelsen ikke lenger utføres ved å blåse opp
tarmen med luft, men med kulldioksyd (CO2). Denne gassen forsvinner mye raskere enn luften,
og gjør at 90 % av pasientene blir smertefrie innen en time etter undersøkelsen. Forekomst av
ufrivillig lekkasje etter undersøkelsen er også halvert, fra 4 % til 2 % av alle undersøkte.
Barnediabetesregisteret
Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av Type 1 diabetes. Hovedårsak til
utvikling av senskader ved type 1 diabetes er dårlig regulert langtidsblodsukker. Ved hjelp av
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Barnediabetesregisteret kan barneavdelingene følge opp egne registreringer og sammenligne
resultater med andre avdelinger. Hovedformålet er å oppnå bedre langtidsblodsukker. Siden 2010
har andelen pasienter med oppnådd behandlingsmål økt fra 18,3 prosent til 31,9 i 2016. Samtidig
som andelen pasienter som oppnår behandlingsmålet har gått opp, så har både andelen pasienter
med alvorlig akutte komplikasjoner og tidlig tegn på diabetesrelatert nyreskade gått ned.
Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC)
Europeiske retningslinjer anbefaler at pasienter med en viss type infarkt (NSTEMI6) skal få
utført invasiv utredning/behandling innen 24 timer. Analyser av ventetid for denne
pasientgruppen viser betydelige forskjeller mellom sykehusene som rapporterer til NORIC.
NORIC tok initiativ til kvalitetsforbedringsprosjekter ved aktuelle sykehus for å redusere
ventetiden. Registeret har bidratt med å påvise faktorer som kan være av betydning for
ventetidene og var med å evaluere effekten av gjennomførte tiltak. Nasjonalt servicemiljø region
vest ved Haukeland Sykehus melder om at gjennomføring av ulike forbedringstiltak har ført til
halvering av ventetiden, men det er fortsatt ikke full måloppnåelse.
Nasjonalt KOLS-register
Kolsregisteret har avdekket mangler i pasientbehandlingen, og jobber nå målrettet for blant
annet:
-

Helsepersonell får mer systematisk opplæring i behandling av KOLS generelt.
Helsepersonell får mer systematisk opplæring i inhalasjonsteknikk.
Røykeavvenningssamtaler gjennomføres oftere.
Anbefaling om vaksine gis oftere.
Mer riktig koding av diagnose i journal, som fører til mer korrekt og målrettet
behandling.
Økt fokus på kontroll av medikamenter og riktig medisinering.
Bedre rutiner for ernæringsscreening.

Norsk intensivregister (NIR)
Norsk intensivregister (NIR) satte høsten 2015 i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt om
pårørendetilfredshet. Pårørende sin opplevelse av sykehusoppholdet er en viktig
informasjonskilde ettersom intensivpasienter kan ha utfordringer med å huske tilstrekkelig fra
intensivoppholdet. Kvalitetsforbedringsprosjektet viste at området «kommunikasjon med legen»
pekte seg ut som ett av flere områder med forbedringspotensial. Forslag til struktur for
kommunikasjon med pårørende og en samtaleguide ble utformet som hjelpemiddel for lege og
sykepleier. Forbedringsmålingen i 2016 viste at disse pårørende jevnt over var litt mer fornøyde
enn pårørende som svarte på spørreskjema i starten av prosjektet.

NSTEMI er et ikke-ST-elevasjonsinfarkt, mens STEMI er et akutt ST-elevasjonsinfarkt. Pasienter med
STEMI har som oftest et større infarkt enn pasienter med NSTEMI, og det haster derfor mer med å få åpnet
blodårene.
6
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Norsk MS-register og biobank
Resultater fra Norsk MS-register og biobank viser at det er store forskjeller i hvor lang tid det tar
fra diagnosen er satt til behandlingen starter. Målet med kvalitetsforbedringsprosjektet er at
pasienter med MS skal oppleve lik praksis for tidlig oppstart av behandling uavhengig av hvor de
bor. Målsetningen er bl.a. at minst 75 % av pasientene skal få behandling i løpet av den første
måneden diagnosen er stilt. Ved bruk av Norsk MS-register og biobank vil det være mulig å
evaluere om målsetningen er nådd, og overvåke denne kvalitetsindikatoren fremover.
Norsk hjerneslagregister
Hjerneslagregisteret har utarbeidet 11 kvalitetsindikatorer for god slagbehandling i Norge.
Figuren under viser resultater for hver indikator. Figuren viser at kvaliteten på slagbehandling i
Norge er god, og på sentrale indikatorer som slagenhetsbehandling og trombolyse er vi helt i
toppen i Europa. Ingen indikatorer har lav måloppnåelse (rød farge). For seks av indikatorene er
måloppnåelsen høy (grønn farge) mens måloppnåelsen er moderat for fem indikatorer (gul
farge). Hver indikator presenteres også på sykehusnivå for å avdekke variasjon som grunnlag for
lokalt forbedringsarbeid.
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Hjerneslagregisteret følger opp pasientene første gang etter tre måneder og har offentliggjort 11
indikatorer for 2015 som gir informasjon om resultater av behandlingen og/eller konsekvensen
av hjerneslaget sett fra pasientenes synsvinkel. Resultatene på landsnivå tyder på at de fleste
pasienter som rammes av et akutt hjerneslag blir selvhjulpne i daglige gjøremål, og får den
trening og hjelp de har behov for.
2.4 Pågående arbeider av betydning for kvalitetsregistrene
Etablering av nye kvalitetsregistre på områder med mangelfullt kunnskapsgrunnlag
Selv om det i dag finnes 53 medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status, dekker disse på langt
nær alle fagområder i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har på oppdrag fra departementet
utarbeidet rapporten "Områder i helsetjenesten med mangelfullt kunnskapsgrunnlag og mulig
etablering av kvalitetsregistre" i 2016. Rapporten identifiserer hvor det er behov for etablering av
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nye kvalitetsregistre, og peker særlig på fagområder med store pasientgrupper og alvorlige
sykdommer. Direktoratet understreker også behovet for internasjonale registre når
pasientvolumet er lavt, som ved sjeldne sykdommer. Som oppfølging av denne rapporten fikk de
regionale helseforetakene i 2017 i oppgave å utarbeide plan for utvikling av nye medisinske
kvalitetsregistre på prioriterte fagområder. Denne rapporten skal foreligge høsten 2018.
Økonomiske incentiver for å øke dekningsgraden
Helsedirektoratet fikk i 2017 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede nærmere
hvordan det kan etableres økonomiske insentiver for å øke dekningsgraden i medisinske
kvalitetsregistre innenfor ISF-ordningen fra og med 2019. Helsedirektoratet er i gang med
oppdraget og vil gjennomføre et pilotprosjekt for et utvalg kvalitetsregistre fra 2019.
Mer effektiv tilgjengeliggjøring av helsedata
Kvalitetsregistrene er avhengig av IKT-løsninger hvor personvernet ivaretas, samtidig som det er
enkelt og effektivt å samle inn og tilgjengeliggjøre registerdata for forskning,
kvalitetsforbedringsarbeid, mv.
Det finnes flere nasjonale programmer på e-helseområdet som har betydning for fremtidens
medisinske kvalitetsregistre. Dette gjelder særlig Helsedataprogrammet i regi av Direktoratet for
e-helse som er forankret i Nasjonal helseregisterstrategi og handlingsplan 2017-2022.
Helsedataprogrammet skal bidra til bedre personvern og informasjonssikkerhet, bedre
tilgjengelighet og økt bruk av data, bedre datakvalitet og mer effektiv registerforvaltning.
Helsedataprogrammet ble etablert 1. januar 2017 for å styrke arbeidet med gjennomføring av den
nasjonale helseregisterstrategien. Direktoratet for e-helse gjennomfører programmet i samarbeid
med registerforvaltningsmiljøene, sentrale forskningsmiljøer, næringsliv, kommuner og regionale
helseforetak. Sentrale tiltak er mulig etablering av en helseanalyseplattform, utvikling av
fellestjenester for registrene og forenklede søknadsprosesser for tilgang til data.
Helsedataprogrammet følger opp Helsedatautvalgets rapport fra 2017 hvor de foreslo konkrete
tiltak for å gi enklere og sikrere tilgang til helsedata. Riksrevisjonen har også undersøkt om
helseregistre som middel for å nå helsepolitiske mål. Et av hovedfunnene i deres undersøkelse
publisert januar 2018, er at mange helseregistre har data som er for lite brukt.7 Dette gjaldt
medisinske kvalitetsregistre og andre helseregistre.
Gjennomføring av Helsedataprogrammet vil gjøre det enklere å tilgjengeliggjøre data fra de
medisinske kvalitetsregistrene, og gi økte analysemuligheter. Gjennom bruk av fellesløsninger og
utvikling av standardiserte pasientjournaler kan det bli enklere og ressurssparende å få tilgang til
data gjennom automatisk uttrekk fra pasientjournal fremfor ved at helsepersonell må registrere i
flere systemer. Dette har også positiv effekt på kvalitetsregisterets datakvalitet ved å hindre
manuelle feil og unøyaktigheter i registeringen, samt at mindre dobbeltregistrering bedrer
personvernet til de registrerte.
Arbeidene er imidlertid langsiktige og vil realiseres på sikt.
Nye personvernrettslige rammer
EUs personvernforordning gir nye personvernrettslige rammer for behandling av
personopplysninger. Stortinget har vedtatt ny personopplysningslov som innlemmer EUs
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personvernforordning i norsk rett. Personvernforordningen omfatter også behandling av
helseopplysninger, og medfører en rekke tekniske endringer i helselovgivningen. Se punkt 3.1 om
forordningen.
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3 Gjeldende rett
I dette kapitlet gis det en oversikt over rettsreglene som er relevante for medisinske
kvalitetsregistre. EUs personvernforordning, personopplysningsloven, helseregisterloven og
helseforskningsloven har regler om behandling av helseopplysninger. Helseforskningsloven har
også regler om behandling av humant biologisk materiale.
3.1. EUs personvernforordning
EU vedtok i 2016 en personvernforordning som skal erstatte personverndirektivet (forordning
2016/679 fra 27. april 2016 "om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv
95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)"). Forordningen skal gjelde som norsk lov,
og Justis- og beredskapsdepartementet har anslått at innlemmelse i EØS-avtalen kan skje innen
kort tid. Norske regler om behandling av helseopplysninger kan ikke være i strid med kravene i
forordningen. Forordningen dels pålegger, og dels åpner for, nasjonale regler som utfyller,
presiserer eller gjør unntak fra forordningen.
Personvernforordningen legger opp til at tilsynsmyndighetene skal legge mindre vekt på
forhåndskontroll og mer vekt på virkemidler som etterkontroll (tilsyn og enkeltsaksbehandling),
normarbeid og forhåndskonsultering. I tillegg skjerpes plikten til internkontroll, risikovurderinger
og utredning av personvernkonsekvenser. Flere virksomheter skal ha personvernombud, og ITløsninger, system og tjenester bygges etter prinsippene for innebygd personvern. I det følgende
presenteres utvalgte temaer fra forordningen.
3.1.1 Alminnelige krav til behandling
Artikkel 5 inneholder prinsipper om behandling av personopplysninger. Med behandling menes
ifølge artikkel 4 nr. 2
enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten
automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring,
spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring,
begrensning, sletting eller tilintetgjøring.
I artikkel 5 nr. 1 bokstav a slås det fast at personopplysninger skal behandles på en lovlig,
rettferdig og transparent måte. Opplysningene som behandles skal være tilstrekkelige, relevante
og begrenset til det som er nødvendig ut fra formålet med behandlingen (prinsippet om
dataminimering), jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav c. Videre vil behandlingen bare være lovlig dersom
den registrerte har samtykket eller minst ett av de andre opplistede vilkårene i artikkel 6 om
behandlingens lovlighet er oppfylt. Et av de andre opplistede vilkårene er for eksempel dersom
behandlingen er nødvendig for å utøve en oppgave i allmenhetens interesse, men dette krever i
tilfelle lovhjemmel.
Artikkel 9 fastsetter tilleggsvilkår for at behandling av særlige kategorier av personopplysninger,
inkludert helseopplysninger. Behandling av slike personopplysninger er i utgangspunktet forbudt,
men kan være lovlig dersom et av unntakene i artikkel 9 foreligger, for eksempel dersom den
registrerte har samtykket. Det samme gjelder når det er nødvendig med henblikk på
forebyggende medisin eller arbeidsmedisin, i forbindelse med medisinsk diagnostikk, yting av
helse- og sosialtjenester, behandling eller forvaltning av helse- og sosialtjenester eller allmenne
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folkehelsehensyn. Forordningen åpner også for bruk av helseopplysninger til arkiv-, forskningseller statistikkformål. Det presiseres i forordningen artikkel 9 nr. 4 at de enkelte statene kan ha
strengere vilkår for behandlingen, blant annet når det gjelder helseopplysninger.
Forordningen innebærer at behandling av helseopplysninger i noen tilfeller vil ha
behandlingsgrunnlag direkte i forordningen. Dette gjelder blant annet behandling der de
registrerte har samtykket, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Behandling av
helseopplysninger til arkiv-, forskning- og statistikkformål, som ikke er basert på et gyldig
samtykke i samsvar med forordningen, krever derimot lovhjemmel, jf. artikkel 6 nr. 3 og artikkel
9 nr. 2 bokstav j.
3.1.2 Samtykke
Det følger av EUs personvernforordning artikkel 4 nr. 11 at samtykke er en frivillig, spesifikk,
informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en
tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder
vedkommende.
Forordningen åpner for at den registrerte skal kunne samtykke til bredt definerte
forskningsformål. Det vises til fortalen punkt 33 "For formål knyttet til vitenskapelig forskning
er det ofte ikke fullt ut mulig å identifisere formålet med behandlingen av personopplysninger på
tidspunktet for innsamlingen av opplysningene. De registrerte bør derfor kunne gi sitt samtykke
til visse områder innen vitenskapelig forskning (…)".
3.1.3 Behandling uten den registrertes samtykke
EUs personvernforordning åpner for at helseopplysninger kan behandles uten den registrertes
samtykke. Samtykke er bare ett av flere likestilte rettsgrunnlag for å behandle opplysninger etter
forordningen, jf. artikkel 6 og 9. Når formålet med behandlingen av opplysningene er
kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene, er det mest relevant å se hen til
rettsgrunnlagene i artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, h, i og j.
Etter artikkel 6 nr. 1 bokstav e kan behandling være lovlig dersom den er nødvendig for å
utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller for å utøve offentlig myndighet som
den behandlingsansvarlige er pålagt. Artikkel 9 nr. 2 bokstav a til j oppstiller nærmere
avgrensede unntak fra forbudet mot å behandle særlige kategorier av personopplysninger.
Etter artikkel 9 nr. 2 bokstav g er det gitt et unntak ved behandling av helseopplysninger
dersom behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser (…).Videre
er det gitt unntak dersom behandlingen er nødvendig med henblikk på forebyggende
medisin eller arbeidsmedisin, for å vurdere en arbeidstakers arbeidskapasitet, i forbindelse
med medisinsk diagnostikk, yting av helse- og sosialtjenester, behandling eller forvaltning
av helse- eller sosialtjenester og –systemer (…), jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav h. Etter
bokstav i gis det unntak dersom behandlingen er "nødvendig av allmenne
folkehelsehensyn, f.eks. (…) for å sikre høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder for
helsetjenester (…)". Videre gis det etter bokstav j unntak dersom behandlingen er
"nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig
eller historisk forskning eller for statistiske formål (…)".
Det følger av forordningen artikkel 6 nr. 3 at «grunnlaget for behandlingen» nevnt i nr. 1 bokstav
c og e «skal fastsettes» i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett. Dette betyr at når
behandlingen skal skje uten den registrertes samtykke, krever forordningen et supplerende
rettsgrunnlag i lov eller forskrift..
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3.1.4 Dataansvarlig
Databehandlingsansvarlig er ifølge artikkel 4 nr. 7
en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet
organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes.
Ansvaret for personvernet påligger den databehandlingsansvarlige. Sentrale plikter for den
databehandlingsansvarlige er blant annet å sørge for at all behandling av helseopplysninger er i
tråd med lover, forskrifter og eventuelle godkjenninger, sørge for tilfredsstillende
informasjonssikkerhet og sørge for internkontroll. Den databehandlingsansvarlige har også
ansvaret for utleveringer og sammenstillinger av opplysninger fra registeret.
Uttrykket "dataansvarlig" skal brukes i helselovene i stedet for "databehandlingsansvarlig", som
ellers brukes i personopplysningsloven. Begrepene har samme innhold, jf. Prop. 56 LS s. 184.
3.1.5 Personvern
Forordningen pålegger alle offentlige virksomheter å utnevne et personvernombud, jf. artikkel
37. Rådgiveren skal blant annet gi råd til den databehandlingsansvarlige ved behandling av
personopplysninger og skal overvåke at reglene om behandling av personopplysninger
overholdes, jf. artikkel 39.
Virksomhetene skal bruke prinsippene for innebygget personvern ("privacy by design"), jf.
artikkel 25. Dette betyr at det tas hensyn til personvern i alle utviklingsfaser av et system eller en
løsning. Den mest personvernvennlige innstillingen skal være standard i alle systemer. Den
databehandlingsansvarlige skal gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak som ivaretar
informasjonssikkerheten, jf. artikkel 32 nr. 1.
Forordningen oppfordrer til at virksomheter innen samme sektor går sammen om å utarbeide
bransjenormer (atferdsregler). Dette er retningslinjer for hvordan en sektor eller bransje skal
sikre at den behandler personopplysninger på en god og riktig måte. Bransjenormer skal
godkjennes av Datatilsynet. Disse reglene følger av forordningens artikler 40 og 41.
Den databehandlingsansvarlige skal vurdere konsekvensene for personvernet før behandlingen
tar til, jf. artikkel 35. Dette gjelder blant annet ved behandling av helseopplysninger i et stort
omfang. Forordningen krever også at den databehandlingsansvarlige rådfører seg med
tilsynsmyndigheten (Datatilsynet) dersom konsekvensanalysen etter artikkel 35 viser at det er høy
risiko, jf. artikkel 36.
Forordningen stiller ikke krav om melding til eller forhåndsgodkjenning fra tilsynsmyndighetene.
Forordningen betyr at virksomhetene får et større ansvar for personvernet enn i dag. Samtidig
skal heves nivået for overtredelsesgebyr .
3.1.6 Gjennomføring av forordningen i norsk rett
Stortinget har vedtatt en ny lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
og samtykket til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU)
nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen.. Forordningen skal innlemmes i
EØS-avtalen for å gjøres gjeldende i EØS-området, og det antas at dette vil skje om kort tid.
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3.2. Personopplysningsloven
I forbindelse med gjennomføringen av personvernforordningen, har Stortinget vedtatt ny
personopplysningslov, som trådte i kraft 20. juli 2018. Ny personopplysningslov består av to
hovedelementer. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en
inkorporasjonsbestemmelse. For det andre inneholder loven en rekke bestemmelser som
supplerer reglene i forordningen. Den nye loven viderefører ikke kravene om konsesjon fra
Datatilsynet.
3.2.1 Behandling for arkiv-, forsknings- og statistikkformål
Personopplysningsloven § 9 gir supplerende rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger
til arkiv-, forsknings- og statistikkformål, slik forordningen krever for at slik behandling skal være
lovlig. Det er ikke et krav om den registrerte samtykker.
Behandling for arkiv-, forsknings- og statistikkformål skal omfattes av «nødvendige garantier» for
å sikre at den registrertes rettigheter og friheter gjelder, jf. forordningen artikkel 89 nr. 1.
Personopplysningslov § 9:
§ 9 Behandling av særlige kategorier av personopplysninger uten samtykke for arkivformål i
allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål
Personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 kan
behandles uten samtykke fra den registrerte dersom behandlingen er nødvendig for
arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk
forskning eller statistiske formål og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted,
klart overstiger ulempene for den enkelte. Behandlingen skal være omfattet av
nødvendige garantier i samsvar med personvernforordningen artikkel 89 nr. 1.
Før det foretas behandling på grunnlag av første ledd, skal den
behandlingsansvarlige rådføre seg med personvernombudet etter
personvernforordningen artikkel 37 eller en annen som oppfyller vilkårene i
personvernforordningen artikkel 37 nr. 5 og 6 og artikkel 38 nr. 3 første og annet
punktum. Ved rådføringen skal det vurderes om behandlingen vil oppfylle kravene i
personvernforordningen og øvrige bestemmelser fastsatt i eller med hjemmel i loven her.
Rådføringsplikten gjelder likevel ikke dersom det er utført en vurdering av
personvernkonsekvenser etter personvernforordningen artikkel 35.
Kongen kan gi forskrift om behandling av særlige kategorier av
personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til
vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål.
3.3. Helseregisterloven
3.3.1 Generelt
Helseregisterloven gjelder for behandling av helseopplysninger til statistikk, helseanalyser,
forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgsforvaltningen og helse- og omsorgstjenesten, jf. § 3. Loven gjelder ved innsamling, lagring og
annen behandling av helseopplysninger i kvalitetsregistre.
Lovens formål er å legge til rette for innsamling og annen behandling av helseopplysninger, for å
fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester. Loven skal
sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og
brukes til individets og samfunnets beste, jf. § 1.
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Med helseopplysninger menes taushetsbelagte opplysninger, og andre opplysninger og
vurderinger om helseforhold eller av betydning for helseforhold, som kan knyttes til en
enkeltperson. Med behandling av helseopplysninger menes enhver bruk av helseopplysninger,
som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering. Med
helseregister menes register, fortegnelser, mv. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at
opplysninger om den enkelte kan finnes igjen. Disse definisjonene følger av § 2.
3.3.2 Behandling av helseopplysninger
Helseregisterloven supplerer personvernforordningen og personopplysningsloven. De generelle
reglene i personvernforordningen og personopplysningsloven gjelder så langt ikke annet følger
av helseregisterloven, jf. § 5. Datatilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i helseregisterloven
med forskrifter blir fulgt, jf. § 26.
Helseregisterloven § 6 angir grunnvilkårene for å behandle helseopplysninger. Bestemmelsen sier
at helseopplysninger bare kan behandles når det er tillatt etter helseregisterloven eller andre lover.
Adgangen til å behandle opplysninger kan også følge av forskrift, som for eksempel forskrifter
etter helseregisterloven §§ 8 til 12.
Helseregisterloven § 8 inneholder vilkår for etablering av helseregistre ved forskrift. For det
første må den helsefaglige eller samfunnsmessige nytten av registeret klart overstige
personvernulempene. Videre skal forskriften blant annet angi:
 formålet med behandlingen av helseopplysningene,
 hvilke typer opplysninger som kan behandles,
 krav til identitetsforvaltning,
 krav til sikring av opplysningene, og
 hvem som er databehandlingsansvarlig.
Både direkte og indirekte identifiserbare helseopplysninger er underlagt taushetsplikt, jf.
helseregisterloven § 17.
Videre oppstilles en rekke vilkår som må vurderes konkret hver gang helseopplysninger skal
behandles. Det gjennomgående temaet er formålet med behandlingen av opplysningene.
Opplysningene kan bare brukes til uttrykkelige angitte formål. Opplysningene skal være
tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen. Dersom behandlingen er basert på
samtykke, skal behandlingen være i samsvar med samtykket. Videre skal opplysningene være
korrekte og oppdaterte, og ikke lagres lengre enn det som er nødvendig ut fra formålet med
behandlingen av opplysningene. Graden av personidentifikasjon skal ikke være større enn
nødvendig ut fra formålet med behandlingen av opplysningene. Graden av personidentifikasjon
skal begrunnes. Det er den databehandlingsansvarlige som har ansvaret for at disse vilkårene er
oppfylt.
Helseregisterloven § 13 gir forskriftshjemmel til å bestemme meldeplikt for enkelte
helsepersonell og virksomheter til å melde inn opplysninger til helseregistre bestemt i forskrifter
etter §§ 8 til 12. Innmelding kan skje uten hinder av taushetsplikten. Videre kan det gis forskrift
om sammenstilling av helseopplysninger i helseregistre etablert med hjemmel i §§ 8 til 12, jf. § 19.
Opplysningene kan også sammenstilles med Folkeregisteret eller andre registre.
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3.3.3 Samtykke
Samtykke er utgangspunktet for behandling av helseopplysninger i helseregistre. Det følger
av helseregisterloven § 2 bokstav e at samtykke er en frivillig, spesifikk, informert og
utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig
bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder
vedkommende. Definisjonen tilsvarer EUs personvernforordning artikkel 4 nr. 11.
Definisjonen innebærer ingen realitetsendring fra tidligere samtykkedefinisjon i
helseregisterloven § 2 bokstav f, se Prop. 56 LS (2017-2018) kapittel 38 (merknad til
helseregisterloven § 2). Dette vil likevel avhenge av hvordan forordningens
samtykkedefinisjon vil bli tolket med tiden.
Etter § 9 bokstav a kan Kongen i statsråd gi forskrifter om helseregistre basert på samtykke.
3.3.4 Reservasjonsrett
Helseregisterloven § 10 gir Kongen i statsråd hjemmel til å vedta forskrift om behandling av
opplysninger i helseregistre der navn, fødselsnummer eller andre direkte personidentifiserende
kjennetegn kan behandles, uten samtykke fra den registrerte. Vilkåret er at samtykke ikke kan
kreves av hensyn til formålet med behandlingen av opplysningene, og registerets kvalitet. Den
registrerte skal ha rett til å motsette seg at helseopplysninger behandles i registeret. Dette
betegnes som en reservasjonsrett. En forskrift med hjemmel i helseregisterloven § 10 må også
innfri kravene etter § 8, bl.a. at den helsefaglige og samfunnsmessige nytten av registeret må klart
overstige personvernulempene.
Ved vedtakelsen av helseregisterloven ble det lagt til grunn at det ikke skal innføres en generell
reservasjonsadgang, men at reservasjonsrett må vurderes konkret for hvert register, jf. Prop. L
(2013-2014) s. 142. Et sentralt spørsmål er hvor praktisk vanskelig det er å innhente samtykke.
3.4 Helseforskningsloven
Helseforskningsloven gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant
biologisk materiale eller helseopplysninger, jf. § 2 første ledd. Med medisinsk og helsefaglig
forskning menes virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny
kunnskap om helse og sykdom, jf. § 4.
Lovens formål er å fremme god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning. Loven
stiller krav om samtykke ved deltakelse i forskning, jf. § 13. Kravet om samtykke gjelder ikke
dersom noe annet følger av lov eller i medhold av lov.
Det følger av § 2 at loven ikke gjelder etablering av helseregistre. Lovens regler om behandling av
personopplysninger gjelder derfor ikke etableringen av medisinske kvalitetsregistre.
Loven har også regler om opprettelse av forskningsbiobanker og krav til oppbevaring og
behandling av humant biologisk materiale i forskningsbiobanker (§§ 25 flg.). Med humant
biologisk materiale menes organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt
materiale fra levende og døde mennesker, jf. § 4 bokstav b. Med forskningsbiobank menes en
samling av humant biologisk materiale som anvendes i et forskningsprosjekt eller som skal
anvendes til forskning, jf. § 4 bokstav c. Forskningsbiobanker må godkjennes av den regionale
komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
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3.5 Særlig om taushetsplikt
Helseopplysninger er underlagt lovfestet taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 21,
pasientjournalloven § 15, helseregisterloven § 17 og helseforskningsloven § 7. Dersom
helseopplysninger skal utleveres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for andre, kreves det
derfor lovhjemmel, samtykke eller dispensasjon fra taushetsplikt. EUs personvernforordningen
regulerer ikke forholdet til taushetsplikten.
3.6. Geografisk virkeområde til de ulike regelsettene
I det følgende skal det kort gjøres rede for det geografiske virkeområdet til reglene i EUs
personvernforordning, personopplysningsloven, helseregisterloven og helseforskningsloven.
3.6.1 Geografisk virkeområde for regelsettene
Etter helseregisterloven § 4 gjelder loven for dataansvarlige som er etablert i Norge.
Helseforskningsloven gjelder for forskning i Norge eller når forskningsansvarlig er etablert i
Norge, jf. helseforskningsloven § 3. Videre gjelder helseforskningsloven på Svalbard, jf. § 17 i
forskrift 22. juni 2015 nr. 747 om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan
Mayen.
Personvernforordningen har regler om geografisk virkeområde i artikkel 3 nr. 1. I
personopplysningsloven er det tilsvarende regler om geografisk område som i forordningen.
Loven gjelder for behandling av personopplysninger som utføres i forbindelse med aktivitetene
ved virksomheten til en behandlingsansvarlig eller en databehandler i Norge, uavhengig av om
behandlingen finner sted i EØS eller ikke. Personopplysningsloven gjelder ikke på Svalbard og
Jan Mayen, men det kan gis forskrift om anvendelsen av loven for disse områdene
3.6.2 Deling av opplysninger på tvers av landegrensene
Forordningen gjelder likt for behandling av personopplysninger i alle land innenfor EU/EØS.
Det følger av artikkel 1 nr. 3 at fri utveksling av personopplysninger mellom statene verken skal
begrenses eller forbys av hensyn til personvernet. Artiklene 44 til 50 regulerer overføring av
opplysninger til tredjestater (utenfor EU/EØS). I personopplysningsloven om gjennomføring av
EUs personvernforordningen er det ikke egne bestemmelser om behandling av
helseopplysninger på tvers av landegrensene.
3.6.3. Deling av opplysninger fra dataansvarlig eller databehandler i Norge til virksomhet i utlandet
Helseregisterloven er ikke til hinder for at en databehandler eller dataansvarlig som er etablert i
Norge, kan tilgjengeliggjør helseopplysninger til en utenlandsk virksomhet, for eksempel en
forsker eller et helseregister. Dette er likevel en type behandling som må innfri de alminnelige
kravene til lovlig behandling, se punkt 3.1.1. Ettersom helseopplysninger er taushetsbelagte, må
den registrerte samtykke til dette eller det må dispenseres fra taushetsplikten.
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4 Danmark og Sverige
Reguleringen av helseregistrene i Norge, Sverige og Danmark har mange likhetstrekk, men det er
også viktige forskjeller. En viktig forskjell er at krav om samtykke til behandling av
helseopplysninger i kvalitetsregistre ikke er utgangpunktet i Danmark og Sverige. I Danmark er
det i hovedsak ikke krav om samtykke, mens i Sverige praktiseres reservasjonsrett i vid
utstrekning. Ettersom landene har personentydige identifikasjonsnumre, foreligger det gode
muligheter til å benytte seg av helsedata til formål som forskning, kvalitetsforbedring av
tjenestene og til planlegging og styring.
Danmark og Sverige har gitt flere statlige insentiver for å styrke kvalitetsregistrene, og har et stort
og voksende antall kvalitetsregistre. Satsningen innebærer en mulighet for mer nordisk samarbeid
om kvalitetsregistre. EUs personvernforordning vil gjelde i de nordiske landene, noe som kan
bidra til ytterligere harmonisering av landenes regulering av helseregistre.
4.1 Sverige
Sverige har 96 nasjonale kvalitetsregistre (Nationella Kvalitetsregister) og har et system for nivåsertifisering av registrene. I tillegg til nasjonale registre, finnes det et stort antall lokale og
regionale kvalitetsregistre. Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) har ansvaret for
kvalitetsregistrene.
Regionale og nasjonale kvalitetsregistre er regulert i pasientopplysningsloven. I utgangspunktet er
det kun offentlige myndigheter i helsetjenesten som kan etablere slike registre. Formålet med
registrene er systematisk og fortløpende utvikling og sikring av helsetjenestens kvalitet, men
opplysningene kan også benyttes til statistikk, helseovervåking og forskning. Registrene er ikke
samtykkebaserte, men den registrerte har en rett til å reservere seg mot at opplysninger lagres i
registeret.8
Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) og staten inngikk en avtale for utvikling av nasjonale
kvalitetsregistre. Avtalen gjaldt for perioden 2012–2016 og omfattet finansiering, organisering og
tiltak for å fremme bruk av registerdata til kvalitetsforbedring og forskning. Totalt ble det satset
1,5 mrd. svenske kroner på utviklingsarbeidet. En rapport fra kansliet for Nationella
Kvalitetsregister i 2017 viste at:
 74 % av registrene har en dekningsgrad på over 80 %
 38 % av registrene har en dekningsgrad på over 95 %
 48 registre viser til sammen 435 indikatorer på verktøyet Vården i siffror
 99 % av registrene har data tilgjengelig online for virksomhetene
 91 % av registrene involverer pasientrepresentanter
 93 % av registrene har pasientrapporterte data
 21 % av registrene har integrasjon med journalsystem
8

http://kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html. Hentet 22.12.2017
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 Antall publiserte artikler i vitenskapelige tidsskrifter har økt med 383 % siden
2015
Satsingen i perioden 2012-2016 ble også sluttvurdert i Vårdsanalys sin rapport med tittel
”Lapptäcke med otillräcklig täckning”. Deres hovedkonklusjon er at satsingens mål i hovedsak
ikke har blitt oppnådd. Datakvalitet og dekningsgrad har imidlertid blitt forbedret, men det er
fortsatt utfordrende å samle inn data til registrene. På bakgrunn av deres funn, anbefaler de en
samlet nasjonal informasjonsinfrastruktur som kan dekke behov for informasjon om kvalitet i
helsetjenesten.
4.2 Danmark
Danmarks kliniske kvalitetsdatabaser tilsvarer de norske medisinske kvalitetsregistre, og er også
opprettet med formål om kvalitetsforbedring av helsetjenestene. Danmark har ca. 80
landsdekkende kliniske databaser.9 Opplysningene kan benyttes til overvåking, evaluering og for
å synliggjøre klinisk kvalitet. En viktig forskjell fra Norge, er at kvalitetsdatabasene ikke er
samtykkebaserte. De registrerte har heller ikke rett til å motsette seg registrering og videre
behandling i registrene (reservasjonsrett).
Det fremgår av den danske sundhedsloven § 196 at Statens Serum Institut (nå
Sundhedsdatastyrelsen10) godkjenner regionale og landsdekkende kvalitetsregistre
("kvalitetsdatabaser"). Godkjenningen må fornyes hvert tredje år. Godkjenningsordningen kan
bli endret som følge av EUs personvernforordning. Bestemmelsen i sundhedsloven § 196
inneholder også en plikt om innmelding til kvalitetsdatabasene samt en forskriftshjemmel.
Med hjemmel i sundhedsloven §§ 195 og 196 er det fastsatt to forskrifter ("bekendtgørelser")
som regulerer kvalitetsdatabasene, henholdsvis om etablering av registeret og om innmelding av
helsedata til Sundhedsdatastyrelsen.11
Det er kun offentlige myndigheter som kan være dataansvarlige for databasene. I praksis er dette
regionene, men det kan også være en kommune. Registrene kan enten være landsdekkende eller
regionalt avgrenset.
Sundhedsdatastyrelsen stiller ulike krav til de regionale og landsdekkende registrene, bl.a. skal
databasen dekke minimum 90 % av den relevante pasientpopulasjonen. Sundhedsdatastyrelsen
godkjenner kun registre som har til hovedformål å forbedre helsetjenester, men
helseopplysningene kan også brukes til forskning. Forskeren må ha adgang til å behandle
opplysningene for å motta helseopplysningene fra kvalitetsdatabasene etter persondataloven §
10. Forskeren må ha en særskilt tillatelse fra Datatilsynet for å forske på opplysninger fra
kvalitetsdatabasene, som stadfester at vilkårene i persondataloven § 10 er innfridde. Som nevnt,

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-kliniske-kvalitetsdatabaser. Hentet
22.12.2017
9

10

Sundhedsdatastyrelsen tilsvarer det norske Direktorat for e-helse.

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser og Bekendtgørelse om indberetning
til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen .
11
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tas det forbehold om endringer i godkjenningsordningene som følge av EUs
personvernforordning.
Det er i utgangspunktet den dataansvarlige som avgjør om helseopplysninger skal
tilgjengeliggjøres. Etter forskriften om innberetning til Sundhedsdatastyrelsen ("Bekendtgørelse om
indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen"), skal
imidlertid dataansvarlig for det enkelte registeret sende inn kopi av sine helseopplysninger til
Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen blir da dataansvarlig for sitt kopisett, og kan
behandle, tilgjengeliggjøre og sammenstille opplysninger i tråd med registerets formål. Dette skal
legge til rette for økt bruk av helsedataene til kvalitetsforbedring, særlig til mer publisering av
statistikk og tilbakerapportering til innrapporterende helsetjenester.
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DEL III DEPARTEMENTETS
FORSLAG

VURDERINGER

OG

5 Behovet for en forskrift
Departementet mener at det er behov for en egen forskrift om medisinske kvalitetsregistre.
Behovet har imidlertid endret seg etter vedtakelsen av EUs personvernforordning og ny
personopplysningslov.
5.1 Legge til rette for bedre datakvalitet og økt utnyttelse av helsedata
Departementet mener at kvalitetsregistre pr. dags dato er en av de beste kildene til strukturerte
data om behandling og behandlingsresultater. Dataene bør i større grad nyttiggjøres til
kvalitetsforbedring av helsetjenestene enn i dag. Dette ble også påpekt i Riksrevisjonens
undersøkelse av helseregistrenes bidrag til å nå helsepolitiske mål fra 2018. Et av deres
hovedfunn var at data fra helseregistre, deriblant kvalitetsregistre, ikke er godt nok brukt.12
For å kunne nyttiggjøres til sine formål, mener departementet at det har avgjørende betydning at
registrene har tilstrekkelig datakvalitet og dekningsgrad. En forskrift kan legge til rette for dette.
Det foreslås flere løsninger som vil understøtte en økt bruk av helsedata fra kvalitetsregistre, for
eksempel forslag om adgang til å behandle helseopplysninger uten den registrertes samtykke,
men med rett til å motsette seg behandling av opplysningene. Et annet forslag er meldeplikt til
kvalitetsregistre med nasjonal status og forslag om plikt til å bruke enkelte standardiserte
løsninger. Det er behov for en forskrift for å kunne fastsette unntak fra samtykkekravet,
meldeplikt og plikt til å bruke standarder. Departementet mener at slike forskriftsregler kan bidra
til bedre datakvalitet og dekningsgrad for kvalitetsregistrene, slik at de i økt grad kan nyttiggjøres
til kvalitetsforbedring.
5.2 Forutsigbarhet
Departementet mener at presisering og utfylling av generelle regler som gjelder for
kvalitetsregistre i en forskrift, vil gi en mer forutsigbar og oversiktlig regulering for behandling av
helseopplysninger i kvalitetsregistre. En forskrift vil gi større åpenhet og klarhet om hvilke krav
som gjelder for behandling av helseopplysninger. Dette er først og fremst nyttig for
dataansvarlige for kvalitetsregistrene, men også for at de registrerte skal få informasjon om sine
rettigheter. Andre som ønsker tilgang til helsedata fra kvalitetsregistre, kan ha nytte av en klarere
regulering av tilgjengeliggjøring av data fra kvalitetsregistrene.
En konsekvens av EUs personvernforordning er at det ikke lenger kreves konsesjon fra
Datatilsynet eller forhåndsgodkjenning fra Den regionale komitéen for helsefaglig
12

Riksrevisjonen. Hovedanalyserapport. Helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål.
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forskningsetikk (REK) for å etablere og behandle helseopplysninger i kvalitetsregistre. Dette
følger av at behandling av personopplysninger som er basert på samtykke vil ha direkte
behandlingsgrunnlag i forordningen, se punkt 3.1.1. Etablering av eventuelle biobanker tilknyttet
kvalitetsregistrene, vil fortsatt kreve godkjenning fra REK, jf. helseforskningsloven § 25.
Selv om samtykkebaserte kvalitetsregistre kan ha rettsgrunnlag direkte i forordningen, mener
departementet at det er behov for å presisere og utfylle forordningens generelle regler for å sikre
gode og forutsigbare rammer. Forordningen legger opp til større ansvar hos den dataansvarlige
for å gjøre egne vurderinger om at behandlingen er i tråd med kravene til lovlig behandling. Det
kan være krevende for den dataansvarlige å finne frem til relevante krav i forordningen, som
gjelder alle typer personopplysninger, og ikke bare helseopplysninger.
Videre er det et formål med forskriften å samordne reglene med de andre forskriftene om
helseregistre. Økt harmonisering kan skape mer forutsigbarhet og likebehandling for de
dataansvarlige for kvalitetsregistre.
5.3 Forskrift som supplerende rettsgrunnlag etter forordningen
Behandling av personopplysninger uten den registrertes samtykke er en type behandling som
forordningen ikke gir direkte behandlingsgrunnlag til, men som må fremgå av et supplerende
rettsgrunnlag i norsk rett, se punkt 3.1.1. En forskrift kan gi nødvendig supplerende
rettsgrunnlag.
Ettersom departementet foreslår at helseopplysninger skal kunne behandles i kvalitetsregistre
uten den registrertes samtykke, men med rett til å motsette seg behandling (se kapittel 9), har det
avgjørende betydning at det finnes et slikt supplerende rettsgrunnlag i norsk rett. Adgangen kan
fremgå av lov eller forskrift.
Personopplysningslov § 9 gir adgang til behandling av personopplysninger. Samtykke er ikke et
krav, heller ikke en rett til å motsette seg behandling. Se punkt 3.2 om bestemmelsen. Et
alternativ til forskrift er derfor at den dataansvarlige behandler helseopplysninger uten samtykke
med hjemmel i forslag til personopplysningsloven § 9. Kvalitetsregistre kan dermed, uavhengig
av foreslåtte forskrift, behandle helseopplysninger uten samtykke med behandlingsgrunnlag i
personopplysningsloven § 9. Departementet mener likevel at det er hensiktsmessig å foreslå en
forskriftsfestet adgang til å behandle helseopplysninger uten samtykke i kvalitetsregistrene. For
det første gir dette muligheter for å supplere og presisere krav til behandling og å legge til rette
for et mindre byråkratisk system for etablering av kvalitetsregistre, for eksempel unntak fra
taushetsplikten. Videre kan forskriften pålegge reservasjonsrett, noe som gir bedre rettigheter for
den registrerte, se punkt 5.5.
5.4 Dispensasjon fra taushetsplikten
Forskriften er nødvendig for at helseopplysninger skal kunne behandles uten hinder av
taushetsplikten. Ettersom helseopplysninger er taushetsbelagte, må det etter gjeldende regelverk
søkes om dispensasjon fra taushetsplikten dersom helseopplysninger skal behandles uten den
registrertes samtykke. Dette vil ikke endres etter EUs personvernforordning eller ny
personopplysningslov, da disse ikke gjelder forholdet til taushetsplikten. I forskriften kan det gis
unntak fra taushetsplikten, slik at dataansvarlige ikke trenger å søke om dispensasjon fra
taushetsplikten. På denne bakgrunn mener departementet at en forskrift vil kunne legge til rette
for en enklere og mindre byråkratisk etablering og behandling.
28

213

5.5 Bedre personvern
Departementet viser til at forordningen, den nye personopplysningsloven og helseregisterloven ,
vil gjelde ved behandlingen av helseopplysninger i medisinske kvalitetsregistre. Det kan imidlertid
være krevende å finne ut hvilke krav som er relevante for bestemte typer behandling av
opplysninger. Departementet mener at en forskrift er egnet til å presisere og utfylle
personvernkrav og andre krav til lovlig behandling, og til å gi dataansvarlige og andre brukere en
mer oversiktlig regulering. Dette vil bidra til bedre etterlevelse av personvernkrav og andre krav
for lovlig behandling av helseopplysninger. En forskrift gir dermed økt trygghet for personer
som gir fra seg helseopplysninger. Dette er viktig ettersom kvalitetsregistre inneholder detaljerte
og sensitive opplysninger om ulike pasientgrupper. De registrerte må kunne ha tillit til at
opplysninger forvaltes forsvarlig og på en måte som kommer pasientgruppen og fellesskapet
mest mulig til gode.
Departementet mener at personvernulempene kan reduseres dersom adgangen til å behandle
helseopplysninger rammes nærmere inn i en forskrift. I forskrift kan det for eksempel stilles
strengere krav til behandling uten samtykke, for eksempel til hvilke virksomheter som skal få en
slik adgang og at den registrerte skal ha reservasjonsrett mot behandling. Departementet mener
det bør stilles ytterligere sikkerhetsgarantier ved behandling av helseopplysninger uten samtykke
enn det som fremgår av personopplysningsloven § 9, se kapittel 9.
Et alternativ til forskrift er såkalte bransjenormer. Forordningen oppfordrer til at virksomheter
innen samme sektor går sammen om å utarbeide bransjenormer (atferdsregler), jf. artiklene 40 og
41. Ved å følge sin bransjenorm, vil virksomheten få på plass de viktigste rutinene for å etterleve
forordningen. En forskrift vil imidlertid kunne ha en liknende funksjon som en bransjenorm,
som retningslinjer for hvordan personvernkravene kan ivaretas. En bransjenorm vil imidlertid
ikke kunne erstatte en forskrift på alle punkter, f.eks. kan det ikke nedfelles et rettsgrunnlag for
behandling av helseopplysningen uten samtykke, men med reservasjonsrett, slik som det foreslås
i forskriften.

6 Forskriftens formålsbestemmelse
Kvalitetsregistre har kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenester som hovedformål.
Forskriften skal legge til rette for at medisinske kvalitetsregistre gjennom statistikker, analyser og
forskning danner grunnlag for kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenesten.
Informasjon fra kvalitetsregistrene skal også kunne brukes til planlegging, styring og beredskap.
Behandlingen skal foretas på en etisk forsvarlig måte, ivareta den enkeltes personvern og brukes
til individets og samfunnets beste. Dette kommer til uttrykk i forslag til formålsbestemmelse i
forskriften § 1-1.
Opplysningene kan benyttes i kvalitetsforbedringsprosjekter, som handler om systematisk og
kontinuerlig forbedring av kvaliteten på den tjenesten helsevesenet leverer. Kvalitetsregistre
inneholder strukturerte variabler som ved gjentatte målinger egner seg for bruk i de ulike fasene i
et kvalitetsforbedringsarbeid (planlegge og fastsette mål, gjennomføre tiltak, evaluere om
tiltakene fører til ønsket effekt og eventuelt korrigere). Departementet vurderer at
kvalitetsregistre er et av de viktigste verktøy for å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenester for
befolkningen. Ved å endre praksis som følge av kunnskap fra kvalitetsregistrene vil pasienter få
bedre helsehjelp. Kvalitetsregistre kan, i motsetning til kliniske studier, dokumentere om
behandlingstiltak har forventet effekt i en uselektert pasientpopulasjon. Kunnskap om effekt av
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behandling, f.eks. et legemiddel, kan danne grunnlag for enten å videreføre bruk, endre bruken
eller slutte å bruke behandlingsmetoden dersom den viser seg å ikke ha forventet nytte.
Kvalitetsregistre er derfor også et viktig verktøy for å dokumentere faktiske effekter av nye
metoder etter at disse er besluttet tatt i bruk i helsetjenesten.
Data fra kvalitetsregistre kan bidra til å redde menneskeliv, ved at utrygge behandlingsmetoder
erstattes av tryggere og mer virkningsfulle metoder eller at svikt i gjennomføringen rettes opp i.
Trygge og sikre helsetjenester er en hoveddimensjon ved kvalitet. Variabler knyttet til
komplikasjoner, uventede resultater og bivirkninger er velegnet til å måle pasientsikkerhet.
Departementet mener at helsetjenesten må være kunnskapsbasert, og ha god kvalitet og
pasientsikkerhet. Kvalitetsregistre er viktige verktøy for virksomhetene i tjenesten for å oppnå
dette.
Departementet foreslår at opplysninger fra registrene skal brukes til å utarbeide statistikk,
analyser og som grunnlag for forskning med formål om kvalitetsforbedre helsetjenestene, jf.
forslag til forskriften § 1-1 andre ledd.
Selv om hovedformålet med kvalitetsregistre er kvalitetsforbedring, er kunnskapen som
genereres fra kvalitetsregistre viktig for helsemyndighetene og befolkningen. Departementet
foreslår derfor at opplysninger som er samlet inn til kvalitetsforbedring også skal kunne brukes til
planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgstjenesten og i helse- og
omsorgsforvaltningen. Planlegging innebærer å beskrive hvordan en skal gå frem for å oppnå noe
eller nå et mål i fremtiden, for eksempel hvordan helse- og omsorgstjenesten skal dimensjoneres
og organiseres. Et eksempel er ny kunnskap om variasjon i kvalitet og tilgang til helsehjelp som
kan brukes i helsemyndighetenes arbeid for å gi likeverdig tilgang til helsetjenester. Med styring
menes blant annet å iverksette tiltak for å oppfylle mål og krav til tjenesten. Beredskap betyr å
være forberedt på å møte kritiske situasjoner. Det kan innebære å håndtere og redusere
skadevirkninger av uønskede hendelser. Bruk av opplysningene til disse formålene skal imidlertid
ikke være styrende for hvilke opplysningstyper eller variabler som skal inngå i registrene.
Departementet foreslår at det presiseres i forskriften at behandlingen av opplysninger skal
foretas på en etisk forsvarlig måte, ivareta den enkeltes personvern og brukes til individets og
samfunnets beste. Denne delen av formålsbestemmelsen gjengir helseregisterloven § 1 andre
punktum.
De ulike medisinske kvalitetsregistrene kan ha formål som er mer konkrete, men de må være
innenfor forskriftens formålsangivelse. Departementet foreslår at det stilles krav om at formålet
for det enkelte kvalitetsregister skal angis ved etableringen, jf. kapittel 14 og forslag i forskriften §
3-4 bokstav a.

7 Forskriftens virkeområde
Departementet foreslår at forskriften skal gjelde for behandling av helseopplysninger i
medisinske kvalitetsregistre. Se forslag til § 1-2 om forskriftens saklige virkeområde. I det
følgende skal det beskrives hvilke kvalitetsregistre som omfattes, ulike avgrensninger og det
geografiske virkeområde for forskriften.
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7.1 Definisjon av et medisinsk kvalitetsregister
For å angi mer presist hva et medisinsk kvalitetsregister er, og dermed hvilke registre som
omfattes av forskriften, foreslår departementet at dette defineres nærmere i bestemmelsen om
virkeområde. Definisjonen er i samsvar med forarbeidene til helseregisterloven (Prop. 72 L
(2013-2014) Pasientjournalloven og helseregisterloven).
Definisjonen som foreslås er at medisinske kvalitetsregistre er et helseregister hvor det løpende
dokumenteres resultater fra helsehjelp for en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i
individuelle behandlingsforløp. Med avgrenset pasientgruppe menes at kvalitetsregisteret skal
omfatte en klart definert pasientgruppe med entydige inklusjonskriterier. Pasientgruppen kan
defineres i henhold til sykdomstilstand (diagnosekoder) eller ved en intervensjon
(prosedyrekoder), eventuelt kombinasjoner av disse.
7.2 Avgrensninger
Departementet foreslår at forskriften ikke skal gjelde for behandling av helseopplysninger etter
pasientjournalloven § 6 annet ledd, medisinske kvalitetsregistre etter helseregisterloven § 11 eller
andre medisinske kvalitetsregistre som er etablert etter annen lov eller forskrift. Se forslag til § 12 tredje ledd.
Helseopplysninger kan behandles uten hinder av taushetsplikten for å kunne gi helsehjelp, eller
for administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring av helsehjelpen, jf. pasientjournalloven § 6
annet ledd og unntak fra taushetsplikten etter helsepersonelloven § 26. Dette omtales i noen
sammenhenger som virksomhetsinterne eller lokale registre. Departementet mener at denne
formen for behandling av helseopplysninger er så ulik kvalitetsregistre at det ikke skal omfattes
av foreslåtte forskrift. Formålet med behandlingen etter pasientjournalloven § 6 annet ledd og
helsepersonelloven § 26 er en del av helsehjelpen til pasienten. Formålet med medisinske
kvalitetsregistre er ikke ytelse av helsehjelp, men utarbeidelse av analyser, statistikk og forskning
for å iverksette kvalitetsforbedringsprosjekter. Adgangen til å dele helseopplysninger er også mye
snevrere etter pasientjournalloven § 6 andre ledd og helsepersonelloven § 26, da dette må
begrunnes i behov for å yte helsehjelp. Helseopplysninger som er samlet inn for å yte helsehjelp,
kan for eksempel ikke i utgangspunktet sammenstilles med opplysninger fra andre virksomheter
eller helseregistre for å kvalitetsforbedre tjenesten.
Det foreslås også at forskriften ikke skal gjelde for medisinske kvalitetsregistre som er tilknyttet
lovbestemte helseregistre med hjemmel i helseregisterloven § 11 og tilhørende forskrifter.
Eksempler på dette er Hjerte- og karregisteret, Kreftregisteret og Medisinsk fødselsregister.
Disse har til sammen etablert 17 kvalitetsregistre tilknyttet sine fagområder. Dette er registre som
Stortinget har bestemt kan behandle helseopplysninger uten den registrertes samtykke. Ettersom
disse kvalitetsregistrene er opprettet som en del av de lovbestemte registre, mener departementet
det er mest praktisk at disse også følger reguleringen for de lovbestemte registrene.
Andre kvalitetsregistre enn de som det uttrykkelig avgrenses mot, og som omfattes av
definisjonen, vil være innenfor forskriftens virkeområde. I praksis vil dette gjelde kvalitetsregistre
som har nasjonalt eller regionalt omfang. Med regionalt omfang menes kvalitetsregistre som
dekker mer enn to virksomheter i en eller flere regioner, mens nasjonale kvalitetsregistre er
registre som har fått nasjonal status av Helsedirektoratet.
En annen viktig avgrensning av hvilke kvalitetsregistre som omfattes av forskriftens
virkeområde, er registerets formål. Formålet skal primært være kvalitetsforbedring av
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helsetjenester, se kapittel 6. Registre som ikke har dette primærformålet, vil dermed ikke omfattes
av forskriften.
Kvalitetsregistre som ikke omfattes av forskriftens virkeområde, kan likevel etableres og
behandle helseopplysninger når det er adgang etter personvernforordningen og/eller ny
personopplysningslov.
7.3 Både spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Forskriften åpner for at virksomheter innen spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og
kommuner etablerer kvalitetsregistre. EUs personvernforordning har ikke noen begrensning i
hvilke virksomheter som kan behandle helseopplysninger med grunnlag i den registrertes
samtykke. Etter departementets vurdering er det ikke grunn til å være strengere enn
personvernforordningen på dette punktet, når behandlingen skjer etter den registrertes samtykke.
På denne bakgrunn foreslår departementet at forskriften skal gjelde likt som forordningen
angående dataansvarlige for samtykkebaserte kvalitetsregistre. Departementet ser ikke behov for å
gjenta dette generelle utgangspunktet i forskriften. For samtykkebasert behandling er det
avgjørende momentet heller hvordan helseopplysningene behandles, ikke hvilke virksomheter som
gjør dette.
Departementet mener at forskriften legger til rette for at flere typer virksomheter etablerer
kvalitetsregistre, slik at de kan kvalitetsforbedre sine helse- og omsorgstjenester. Det er flere
områder i helse- og omsorgstjenester med behov for mer kunnskap om kvalitet, se punkt 2.4.
Dette gjelder blant annet de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I dag er det ikke etablert
egne kvalitetsregistre i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er ønskelig at
kvalitetsregistre skal kunne behandle helseopplysninger fra primærhelsetjenesten i større grad enn
i dag, slik at pasientgrupper og behandlingsforløp kan sees i sammenheng. Etter
forskriftsforslaget vil det kunne etableres kvalitetsregistre både i spesialisthelsetjenesten og i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.
Departementet foreslår imidlertid en avgrensning for hvilke virksomheter som kan være
dataansvarlige for kvalitetsregistre hvor helseopplysninger behandles uten den registrertes
samtykke, se forslag til § 3-2 og kapittel 9. Departementet foreslår at dette kan være et regionalt
helseforetak, helseforetak, kommune, fylkeskommune eller privat ideell virksomhet med avtale
med et regionalt helseforetak, se punkt 8.6. Bakgrunnen er at behandling av helseopplysninger
uten samtykke er et større inngrep i den registrertes personvern, og mener personvernulempene
reduseres ved å angi hvilke virksomheter som kan få adgang til dette. Departementet ønsker
derfor at denne type behandling forbeholdes offentlige aktører eller virksomheter med avtale
med det offentlige.
7.4 Geografisk virkeområde
Utgangspunktet etter helseregisterloven er at den gjelder for dataansvarlige etablert i Norge, se
punkt 3.5. Departementet mener forskriftens geografiske virkeområde skal være tilsvarende. Det
er ikke behov for å foreslå en egen bestemmelse om dette i forskriften. Dette medfører at
forskriftens geografiske virkeområde er dataansvarlige etablert i Norge. Personopplysningsloven
gjelder for virksomheten til en behandlingsansvarlig eller databehandler i Norge, jf.
personopplysningsloven § 4.
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Departementet mener det ikke er behov for at forskriften skal gjøres gjeldende for dataansvarlige
etablert på Svalbard og Jan Mayen. Det finnes et sykehus på Longyearbyen i Svalbard tilknyttet
Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø. Departementet mener det er tilstrekkelig at
sykehuset knytter seg til kvalitetsregistre som helseforetaket er dataansvarlig for, eller eventuelt
inngår databehandleravtaler med andre norske dataansvarlige.
7.5 Flernasjonale kvalitetsregistre
Departementet mener at flernasjonale kvalitetsregistre er viktige for å kvalitetsforbedre
helsetjenestene. Dette gjelder særlig for områder hvor det nasjonale pasientgrunnlaget er lite, for
eksempel sjeldne sykdommer. Se punkt 2.1 om flernasjonale kvalitetsregistre. Forskriften skal
derfor ikke være til hinder for flernasjonalt samarbeid, som for eksempel etablering av
flernasjonale registre og tilgjengeliggjøring av helseopplysninger over landegrensene.
Regler for deling av helseopplysninger utenfor landegrensene følger reglene i EUs
personvernforordning, personopplysningsloven, helseregisterloven og helseforskningsloven, se
punkt 3.5. Utgangspunktet etter forordningen og norsk regulering er at all behandling av
personopplysninger skal ha minst en behandlingsansvarlig (dataansvarlig når opplysningene er
helseopplysninger). Når flernasjonale kvalitetsregistre etableres, må det utpekes en virksomhet
som er dataansvarlig for behandlingen. Departementet ser ikke behov for å gjenta disse reglene i
forskriften.
Forskriften er ikke til hinder for at en dataansvarlig eller databehandler som er etablert i Norge,
kan tilgjengeliggjøre helseopplysninger til en utenlandsk virksomhet, for eksempel en forsker
eller et helseregister. Dette er likevel en type behandling som må være i tråd med norske regler
om taushetsplikt og de alminnelige kravene til lovlig behandling.
7.6 Humant biologisk materiale
Departementet har vurdert om behandling av humant biologisk materiale skal omfattes av
forskriftens virkeområde. Noen få kvalitetsregistre har tilknyttede biobanker, som er etablert
med godkjenning fra REK, jf. helseforskningsloven § 25 første ledd.
Departementet har kommet til at behandling av humant biologisk materiale ikke skal omfattes av
foreslåtte forskrift. Etablering av biobanker og annen behandling av humant biologisk materiale
følger da de alminnelige vilkårene i helseforskningsloven. Forskriften er ikke til hinder for at
kvalitetsregistre kan etablere tilhørende forskningsbiobanker i tråd med helseforskningsloven, se
punkt 3.4 om reguleringen.
Departementet ser ikke at kvalitetsregistrene per i dag har behov for en annen regulering av
etablering av biobanker enn det som fremgår av helseforskningsloven. Biobanker tilknyttet
kvalitetsregistre er ikke særlig utbredt.

8 Samtykke
Departementet foreslår at forskriften omfatter både samtykkebaserte kvalitetsregistre og
kvalitetsregistre basert på reservasjonsrett. Utgangspunktet er at forskriften krever samtykke fra
den registrerte, jf. forslaget i § 3-1. Departementet foreslår i § 3-2 unntak fra kravet om
samtykke. I det følgende skal det gjøres rede for samtykkekrav, samtykkekompetanse og
tilbaketrekning av samtykke.
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8.1 Kravene til samtykke
Samtykke er utgangspunktet for behandling av helseopplysninger i helseregistre. Foreslåtte
forskrift krever at de registrerte samtykker til behandling av opplysninger i kvalitetsregistre.
Hovedregelen etter forskriften er med andre ord at opplysningene skal behandles på bakgrunn
av den registrertes samtykke. Forskriften gir også unntak fra samtykkekravet, men med en
etterfølgende rett til å motsette seg behandlingen av helseopplysninger (reservasjonsrett), se
kapittel 9.
Det følger av helseregisterloven § 2 bokstav e at samtykke er en frivillig, spesifikk, informert
og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en
tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder
vedkommende. Kravene til samtykket er i samsvar med EUs personvernforordning artikkel 4
nr. 11.
Samtykket innebærer at vedkommende tillater at helseopplysningene registreres og behandles i
kvalitetsregisteret etter å ha fått tilstrekkelig informasjon om databehandlingen. Samtykke fra de
registrerte skal være basert på den informasjonen som er nødvendig for at vedkommende skal få
innsikt i hva samtykket innebærer. Se kapittel 10 om informasjon til de registrerte.
At et samtykke er frivillig, innebærer at det avgis i fravær av svik, tvang eller trusler. I
frivillighetsvurderingen skal det blant annet vurderes om yting av en tjeneste er gjort
betinget av samtykke til behandling av personopplysninger, jf. forordningen art. 7 nr. 4.
Dette betyr at dersom helsehjelp betinges av samtykke til registrering i et kvalitetsregister,
kan dette rokke ved samtykkets gyldighet. Det vises her til forordningens fortale punkt 43:
Samtykke antas å ikke være gitt frivillig dersom det ikke er mulig å gi separat
samtykke for forskjellige behandlingsaktiviteter i det enkelte tilfellet (…).
I tilfeller hvor det er en risiko for at pasienten ikke vil oppleve samtykket som frivillig, må
det tas høyde for dette i utformingen av informasjonen, i måten den gis på og ved selve
innhentingen av opplysninger.
Dersom det er mulig, bør de registrerte kunne gi et begrenset eller differensiert samtykke.
Dette betyr at den registrerte samtykker til enkelte former for behandling av opplysninger,
for eksempel samtykke til å delta i registeret, men ikke til å sammenstille opplysninger med
andre registre. Dataansvarlig må vurdere om det er mulig og hensiktsmessig å gi den
registrerte muligheten til å gi et begrenset samtykke. For at kvalitetsregistrene skal kunne nå
sitt formål om kvalitetsforbedring av helsetjenestene, vil sammenstilling av data for
utarbeidelse av forskning, statistikk og analyser, være sentralt.
Forordningen og helseforskningsloven åpner for at den registrerte skal kunne samtykke til
bredt definerte forskningsformål, se fortalen punkt 33, helseforskningsloven § 14 og punkt
3.1.2. Det skal på forhånd informeres om hva samtykket vil omfatte. Helseforskningsloven §
14 tredje ledd stiller også krav til at deltakeren skal få jevnlig informasjon om prosjektet .
Ved omfattende endringer i behandlingen og bruken av opplysningene, som går utenfor det
den registrerte har samtykket til, må det som hovedregel innhentes nytt samtykke.
Behandlingen vil imidlertid kunne være tillatt dersom REK eller Helsedirektoratet gir
dispensasjon fra taushetsplikten. Se punkt 9.7.1 for hvilke situasjoner dette kan gjelde.
Dersom innhenting av nytt samtykke vil medføre at datakvalitet og dekningsgrad vesentlig
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forringes, kan adgangen beskrevet i kapittel 9 være en mulighet til å fravike samtykkekravet i
disse tilfellene.
Dersom endringer i behandlingen og bruken av opplysningene er innenfor den registrertes
samtykke, er det ikke nødvendig å innhente nytt samtykke.
Departementet foreslår ikke særskilte krav til samtykkets form i forskriften. Det vises til
forordningens fortale punkt 32 og 42 om at samtykke bør gis i form av en klar bekreftelse,
f.eks. ved skriftlig erklæring, herunder elektronisk, eller en muntlig erklæring.
8.2 Samtykkekompetanse og samtykke på vegne av barn
For at en person skal kunne samtykke til behandling av helseopplysninger i kvalitetsregistre,
må vedkommende ha samtykkekompetanse.
Departementet foreslår at forskriften henviser til reglene om samtykkekompetanse i
helseregisterloven § 15, jf. forslag til forskriften § 3-1 andre ledd. Helseregisterloven § 15
viser til at reglene i pasient- og brukerrettighetsloven skal gjelde for samtykke til behandling
av helseopplysninger. Hovedregelen er at myndige personer eller mindreårige etter fylte 16
år, har rett til å samtykke til behandling av helseopplysninger om seg selv. Personer som er
fratatt rettslig handleevne på det personlige området, skal i så stor utstrekning som mulig selv
samtykke. Dersom dette ikke er mulig, kan vergen samtykke på vegne av personen.
Som hovedregel kan foreldre eller andre med foreldreansvar samtykke på vegne av barn
under 16 år, jf. helseregisterloven § 15 som viser til pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4.
Dette innebærer at foreldre samtykker til å behandle personopplysninger på vegne av barn
under 16 år.
Det er viktig at kvalitetsregistre inneholder informasjon om helsehjelp som gis til barn. Ofte
må helsehjelp ytes annerledes til barn enn til voksne, og det er derfor hensiktsmessig å følge
med på og å evaluere helsehjelp til barn. Det har vært noe uklarhet om foreldresamtykke på
vegne av barn forblir gyldige når barnet selv oppnår retten til å avgjøre spørsmålet om
behandlingen av opplysningene.
Etter pasient- og brukerrettighetsloven og helseregisterloven har ikke samtykker gitt på
vegne av barn noen tidsbegrensning. Utgangspunktet er derfor at et slikt samtykke fortsatt
vil være gyldig når barnet fyller 16 år og får kompetanse til å samtykke på vegne av seg selv.
Dette er også bekreftet i praksis fra Personvernnemda, jf. PVN-2013-07 og PVN-2014-21.
Departementet mener at det på denne bakgrunn ikke skal være nødvendig å innhente nytt
samtykke når den registrerte fyller 16 år.
Dersom det var et krav om at nye samtykker må innhentes fra fylte 16 år, vil det være risiko
for stort frafall fordi det er vanskelig å innhente samtykke. Opplysninger som kan gi viktig
kunnskap, vil dermed kunne gå tapt.
Den som har fylt 16 år vil imidlertid ha rett til å trekke samtykket tilbake (jf. merknadene til
helseregisterloven § 15 i Prop 72 L (2013–2014) og Personvernnemndas avgjørelser i PVN2013-07 og PVN-2014-21). Den registrerte bør derfor få informasjon om behandlingen av
helseopplysningene, slik at han eller hun selv kan vurdere om samtykket skal bli stående eller
trekkes tilbake. Ettersom opplysningene gjelder barnet selv, vil barnet ha rett til å avslå nye
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samtykker eller å trekke tilbake avgitte samtykker. Departementet foreslår derfor at den
dataansvarlige får plikt til å informere den 16-årige registrerte om behandlingen, samtykket,
retten til å trekke samtykket tilbake eller motsette seg behandling. Se forslaget til forskrift §
3-5 fjerde ledd.
8.3 Informert samtykke
For at et samtykke skal være gyldig, må det være informert, jf. helseregisterlov § 2 bokstav e og
EUs personvernforordning artikkel 4 nr. 11. Dette reiser spørsmål om hva det skal informeres
om for at samtykket er tilstrekkelig informert og gyldig.
Departementet har vurdert hvilke minstekrav det må stilles til informasjon for at et samtykke til å
bli registrert i et kvalitetsregister er gyldig. Forordningen har bestemmelser om informasjon,
hovedsakelig i artikkel 13 og 14. Disse informasjonskravene er imidlertid ikke knyttet opp til
samtykkets gyldighet. Dette betyr at eventuelle brudd på informasjonsbestemmelsene i
forordningen ikke automatisk innebærer at samtykkene er ugyldige. Artikkel 29-gruppen tolker
også forordningen slik. De skriver at "(…) valid "informed" consent can exist, even when not all
elements of Article 13 and/or 14 are mentioned in the process of obtaining consent. 13"
Av hensyn til de registrertes rettigheter og forutberegnelighet for de dataansvarlige, mener
departementet at det er hensiktsmessig å forskriftsfeste hvilke minstekrav som må stilles for at
samtykke skal være tilstrekkelig informert og gyldig. Departementet foreslår derfor en presisering
og utfylling av forordningens informasjonskrav, som er tilpasset den behandling av
helseopplysninger som foregår i kvalitetsregistrene. Se forslag til § 3-1 første ledd andre
punktum, hvor det vises til informasjonsbestemmelsen i § 3-5.
Departementet foreslår at kravene til informasjon også gjelder for behandling som skjer på
bakgrunn av reservasjonsrett etter forslaget i § 3-2, hvor informasjonen gis i etterkant av
registreringen. Informasjonskravet bør være like strengt som ved samtykke for å sikre at den
registrerte kan ta et informert valg om hun eller han vil trekke seg fra registeret.
8.4 Tilbaketrekning av samtykke
Den registrerte kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av
helseopplysninger. Departementet foreslår at dette presiseres i forskriften og at det skal være en
del av informasjonen til de registrerte. Se forslaget til forskrift § 3-3 og § 3-5 andre ledd bokstav
j. Retten til tilbaketrekning samsvarer med EUs personvernforordning artikkel 7 nr. 3 og
helseforskningsloven § 16. Det skal være like lett å trekke samtykket tilbake som å gi samtykke.
Forslaget innebærer at ytterligere opplysninger ikke kan innhentes, dersom samtykke
tilbaketrekkes. Videre forskning på de opplysningene den registrerte avga før hun eller han trakk
tilbake sitt samtykke, må opphøre. Dersom samtykket trekkes tilbake, skal dette imidlertid ikke
påvirke lovligheten av behandlingen av opplysninger som fant sted før samtykket ble trukket
tilbake.

Article 29 Data protection working party, Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (17/EN
WP259), s. 15
13
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Det følger av helseforskningsloven § 16 at den som har trukket sitt samtykke tilbake, kan kreve
at biologiske materialet destrueres og at helseopplysningene slettes eller utleveres innen 30 dager.
Departementet foreslår en tilsvarende regel i forskriften § 3-3.
Adgangen til sletting og sperring av helseopplysninger i helseregistre reguleres også i
helseregisterloven § 25. Departementet foreslår at det skal informeres om retten til sletting og
sperring, jf. kapittel 10 og forslaget til forskrift § 3-5 andre ledd bokstav k.

9 Reservasjonsrett ved behandling av helseopplysninger
Foreslåtte forskrift krever som hovedregel samtykke for å behandle opplysninger i
kvalitetsregistrene. Departementet foreslår unntak fra denne hovedregelen. Forslaget innebærer
at kvalitetsregistre skal kunne samle inn og behandle helseopplysninger uten den registrertes
samtykke, dersom krav om samtykke medfører at pasientgruppen ikke blir godt nok representert
til at kvalitetsregisteret kan oppnå sitt formål. Den registrerte skal ha rett til å motsette seg at
opplysningene behandles. Dataansvarlig skal rådføre seg med personvernombudet før
behandlingen iverksettes. Det foreslås at de dataansvarlige som gis denne adgangen er regionale
helseforetak, helseforetak, kommuner eller private ideelle virksomheter med avtale med et
regionalt helseforetak. Se forslaget til forskrift § 3-2. Virkningen av å motsette seg behandling av
helseopplysninger vil være den samme som når samtykket trekkes tilbake, se punkt 8.4.
9.1 Oversikt over kapitlet
I punkt 9.2 viser departementet hvilke ulike løsninger som har vært vurdert for
reservasjonsretten. I punkt 9.3 vurderes hvilken adgang det er til å behandle helseopplysninger
uten den registrertes samtykke etter EUs personvernforordning, personopplysningsloven og
helseregisterlov. I punkt 9.4 ser departementet på behovet for å behandle helseopplysninger uten
den registrertes samtykke i kvalitetsregistre. Mange kvalitetsregistre har ikke tilstrekkelig
datakvalitet og dekningsgrad til at de kan oppnå sine formål. Departementet har vurdert om
unntak fra samtykkekravet kan øke datakvalitet og dekningsgrad i kvalitetsregistrene, og dermed
ha en nytte som overstiger ulempene. Nytten av pålitelig statistikk, analyser og forskning til bruk
i kvalitetsforbedringsprosjekter må veies mot personvernulemper ved at helseopplysninger
behandles uten den registrertes samtykke, se forholdsmessighetsvurderingen i punkt 9.5.
I utformingen av forslaget har departementet sett på hvilke personvernulemper en slik
behandling kan innebære, og hvordan disse kan reduseres på en rimelig måte, jf. punkt 9.6 og
9.7. Departementet mener at forslaget bør inneholde presiseringer og enkelte ytterligere
begrensninger enn det som fremgår av helseregisterloven § 10 for å redusere
personvernulempene, som for eksempel hvilke virksomheter som skal ha kunne etablere
reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre. Se de foreslått kravene i punkt 9.8.
9.2 Alternative løsninger som har vært vurdert
Departementet har vurdert ulike løsninger, både alternativer til reservasjonsrett og hvordan en
eventuell reservasjonsrett skal innrettes. Et alternativ til reservasjonsrett kunne vært å innhente
samtykke etter at helsehjelpen er gitt. Dette vil være en løsning der opplysningene registreres, men
slik at det ikke er anledning til å behandle dem videre før samtykke er innhentet. En rett til å
samtykke i ettertid av behandlingssituasjonen vil ivareta regjeringens mål om pasientens
helsetjeneste som bl.a. innebærer at "ingen avgjørelser skal tas om meg, uten meg." Til forskjell fra
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reservasjonsrett, vil et etterfølgende samtykke kreve en aktiv handling fra den registrerte for å
kunne behandle helseopplysninger. Dette kan gi den registrerte økt grad av selvbestemmelse og
kontroll over opplysninger om seg selv. Departementet foreslår likevel ikke dette alternativet, da
etterfølgende samtykke sannsynligvis vil føre til for dårlig dekningsgrad for registrene. Dersom
samtykke skal innhentes i ettertid, vurderer departementet at risikoen for frafall vil være for stor.
Det kan for eksempel være vanskelig og ressurskrevende å få tak i pasienter i etterkant av
behandlingen. Retten til å motsette seg behandling i ettertid vil etter vår vurdering gi et godt nok
personvern, da den registrerte får kontroll over opplysningene om seg selv. Det bes likevel
særskilt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om bruk av etterfølgende samtykke som
alternativ til reservasjonsrett.
En løsning kunne vært å navngi hvilke konkrete kvalitetsregistre som får adgang til å behandle
opplysninger uten samtykke, men med reservasjonsrett. Departementet har ikke foreslått dette,
ettersom vi mener at det er registrene selv som er nærmest til å gjøre gode vurderinger om når en
reservasjonsrett er nødvendig. I tillegg ville dette hindret nyetablerte kvalitetsregistre i å ta bruk
denne løsningen, med mindre forskriften endres.
Departementet har vurdert om kun kvalitetsregistre med nasjonal status fra Helsedirektoratet,
skal få adgang til å behandle helseopplysninger uten samtykke. Dette kunne sikret at det bare er
dataansvarlig for de mer veletablerte og robuste registrene som får adgang til å behandle
helseopplysninger uten samtykke. Departementet har likevel kommet til at en slik avgrensning
ikke samsvarer godt med rammene i helseregisterlovene § 10. Etter helseregisterloven § 10
bokstav a er det kun tillatt med reservasjonsrett istedenfor samtykkekrav dersom det for å oppnå
formålet med behandlingen av opplysningene og av hensyn til registerets kvalitet, ikke kan kreves
at samtykke innhentes. Det er ingen automatikk i at alle kvalitetsregistre med nasjonal status
innfrir disse vilkårene. I tillegg er det flere kvalitetsregistre uten nasjonal status, som kan ha like
stort eller større behov for reservasjonsrett fremfor samtykkekrav. På denne bakgrunn har
departementet valgt å ikke foreslå en slik avgrensning.
Departementet har også vurdert om Helsedirektoratet eller en annen instans med helsefaglig og
personvernmessig kompetanse skulle fått myndighet til å beslutte hvilke kvalitetsregistre som skal
få en slik adgang. Dersom et kompetent fagorgan vurderer adgang til reservasjonsrett før
behandlingen iverksettes, kan dette gi økt trygghet om at behandlingen er lovlig. På en annen
side vil opprettelse av en ny godkjennelsesordning skape mer byråkrati. Avbyråkratisering er et
av hovedformålene bak vedtagelsen av forskriften. Dette samsvarer med EUs
personvernforordning, hvor forhåndsgodkjenninger for behandling av personopplysninger
bortfaller. Departementet har derfor ikke foreslått at reservasjonsadgangen skal være betinget av
en forhåndsgodkjenning.
Videre har departementet vurdert om det bør fastsettes innholdsmessige vilkår, med andre ord
om det bør begrenses i hvilke situasjoner dataansvarlig skal kunne benytte seg av reservasjonsrett
istedenfor samtykkekrav. Departementet har vurdert om det skal presiseres hvilke konkrete
forhold ved pasienten, pasientgruppen eller behandlingssituasjonen som må foreligge for at
dataansvarlig kan benytte seg av reservasjonsrett. Dette kunne for eksempel vært manglende
samtykkekompetanse, akutt helsehjelp og lignende. Med tanke på hvor ulike kvalitetsregistrene
er, mener departementet at det er vanskelig å på forhånd gi en uttømmende liste over hvilke
forhold som medfører at kvalitetsregistrene får så lav dekningsgrad at deres formål ikke kan
oppnås. Slike vilkår kan også gi en for streng og rigid adgang.
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Departementet foreslår i stedet at det forskriftsfestes både innholdsmessige, prosessuelle og
personelle krav. Det foreslås avgrensninger for hvilke virksomheter som kan benytte denne
adgangen, samt prosessuelle krav knyttet til informasjon og personvernombud. Departementet
legger særlig vekt på å gi gode retningslinjer til dataansvarlige for når det er adgang til
reservasjonsrett istedenfor samtykkekrav, samt å gi et mindre byråkratisk system enn i dag.
Forslaget presenteres i det følgende.
9.3 Adgangen til å behandle helseopplysninger uten samtykke i kvalitetsregistre
Det er åpnet for å behandle helseopplysninger i kvalitetsregistre uten den registrertes samtykke,
både i EUs personvernforordning, ny personopplysningslov og helseregisterloven. Forslaget i
forskriften er utarbeidet innenfor rammene av denne reguleringen. I det følgende skal disse
bestemmelsene kort gjennomgås. Se ellers gjeldende rett i kapittel 3 for mer utfyllende
beskrivelser.
9.3.1 EUs personvernforordning
Etter departementets vurdering kan ikke-samtykkebasert behandling av helseopplysninger i
kvalitetsregistre for å kvalitetsforbedre helsetjenestene omfattes av rettsgrunnlagene i artikkel 6
nr. 1 bokstav e og unntak for forbudet mot behandling av særlige kategorier av
personopplysninger i artikkel 9 nr. 2 bokstav g, h, i og j. For denne type behandling kreves det
supplerende rettsgrunnlag i nasjonal rett, samt unntak fra forbudet mot å behandle visse
kategorier av personopplysninger. Se punkt 3.1. om innholdet i disse rettsgrunnlagene.
Forskriften kan utgjøre et slikt supplerende rettsgrunnlag og unntak fra forbudet i artikkel 9.
9.3.2 Ny personopplysningslov
Personopplysningslov § 9 gir rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger til arkiv-,
forsknings- og statistikkformål, uten krav om den registrertes samtykke. Kvalitetsregistrenes
formål om kvalitetsforbedring gjennom statistikk, analyser og forskning samsvarer med
formålene nevnt i personopplysningsloven § 9. På denne bakgrunn mener departementet at
formålet til kvalitetsregistre omfattes av forsknings- og statistikkformål i
personopplysningslovens forstand. Se punkt 3.2 for nærmere beskrivelse av innholdet i § 9.
Personopplysningslov § 9 gir et supplerende rettsgrunnlag for ikke-samtykkebasert behandling av
personopplysninger. Dette betyr at behandling av helseopplysninger i medisinske kvalitetsregistre
kan hjemles direkte i personopplysningsloven § 9 istedenfor en forskrift.
Personopplysningsloven § 9 gir imidlertid ikke dispensasjon fra taushetsplikten, slik som
departementet foreslår i foreliggende forskrift. Departementet mener at det derfor er
hensiktsmessig at behandling av helseopplysninger i kvalitetsregistre hjemles i en egen forskrift,
se nærmere drøftelse i punkt 5.3.
9.3.3 Helseregisterloven
Helseopplysninger er i utgangspunktet underlagt lovfestet taushetsplikt, jf. helsepersonelloven §
21, pasientjournalloven § 15, helseregisterloven § 17 og helseforskningsloven § 7.
Helseregisterloven § 10 gir Kongen i statsråd hjemmel til å vedta forskrift om behandling av
opplysninger i helseregistre uten samtykke. Navn, fødselsnummer eller andre direkte
personidentifiserende kjennetegn kan behandles, dersom det for å oppnå formålet med
behandlingen av opplysningene, og av hensyn til registerets kvalitet, ikke kan kreves at samtykke
innhentes. Den registrerte skal ha en rett til å motsette seg at helseopplysninger behandles i
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registeret. Dette betegnes som en reservasjonsrett. Etter helseregisterloven § 13 kan
helseopplysninger meldes til registeret uavhengig av taushetsplikt.
En forskrift med hjemmel i helseregisterloven § 10 må også innfri kravene for etablering av
helseregistre ved forskrift etter helseregisterloven § 8, bl.a. at den helsefaglige og
samfunnsmessige nytten av registeret må klart overstige personvernulempene, se punkt 3.3.
I forarbeidene til helseregisterloven ble det pekt på at reservasjonsrett bør vurderes for
medisinske kvalitetsregistre, jf. Prop. L (2013-2014) s. 142. Ved vedtakelsen av helseregisterloven
ble det lagt til grunn at det ikke skal innføres en generell reservasjonsadgang, men at
reservasjonsrett må vurderes konkret for hvert register.
9.3.4 Nødvendige garantier for å sikre den registrertes rettigheter
Som nevnt, krever forordningen at ikke-samtykkebasert behandling for arkiv-, forsknings- og
statistikkformål skal omfattes av «nødvendige garantier» for å sikre at den registrertes rettigheter
og friheter gjelder, jf. forordningen artikkel 89 nr. 1. Kravet om nødvendige garantier har stått
sentralt når departementet har utarbeidet forslag om reservasjonsrett.
Departementet mener at kravene i helseregisterloven § 10 bokstav a og b utgjør tiltak som gir
slike «nødvendige garantier» for å sikre de registrertes rettigheter. Kravet i bokstav b om at den
registrerte skal gis reservasjonsrett vil bidra til å styrke den registrertes rettigheter, ved at
vedkommende gis kontroll over bruken av opplysninger. Videre vil kravet i bokstav a om at det
ikke kan kreves samtykke av hensyn til registerets kvalitet og formålet med behandlingen, sikre at
ikke-samtykkebasert behandling kun finner sted når det er nødvendig.
Selv om forskriftshjemmelen i helseregisterloven § 10 allerede har innbakt nødvendige garantier
som forordningen krever, har departementet vurdert om det er behov for å stille enkelte
ytterligere krav til tiltak som sikrer de registrertes rettigheter, se punkt 9.6 og 9.7.
9.3.5 Dagens reservasjonsrettsbaserte helseregistre
Reservasjonsrett finnes i noen kvalitetsregistre. I dag er disse etablert med hjemmel i konsesjon
fra Datatilsynet. Dette gjelder Norsk Intensivregister og Nasjonalt Traumeregister. Ettersom
disse registrene omfatter pasienter som er kritisk syke eller skadde, kan det ikke innhentes
samtykke fra pasientene. De to registrene er derfor eksempler på registre som kan vurdere
unntak fra samtykke etter forskriften § 3-2.
Det finnes også eksempler på reservasjonsrett i andre typer helseregistre enn de medisinske
kvalitetsregistrene. Reservasjonsrett er fastsatt i forskrift om kommunalt pasientregister, hvor
den registrerte blant annet har mulighet til å registrere seg mot behandling av opplysninger til
sekundærformål (særlig forskning) og mot at opplysninger tilgjengeliggjøres sammen med
personidentifiserende kjennetegn. Videre er reservasjonsrett lovfestet når det gjelder behandling
av helseopplysninger i Nasjonal Kjernejournal. Dette er et behandlingsrettet helseregister. Et
annet eksempel på lovregulert reservasjonsrett er screeningprogrammene i Kreftregisteret.
9.4

Utfordringer i dagens kvalitetsregistre

9.4.1 Lav dekningsgrad
En hovedutfordring for god utnyttelse av data fra kvalitetsregistrene, er at mange registre ikke
har god nok dekningsgrad. Et registers dekningsgrad er en av de viktigste indikatorene på
hvorvidt datakvaliteten er tilstrekkelig. Norge har et lite befolkningsgrunnlag, og det er derfor
viktig at det gis mekanismer for å sikre tilstrekkelig dekningsgrad, slik at det kan trekkes pålitelige
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konklusjoner fra dataene. Om et register inkluderer for få pasienter fra sin målgruppe, kan
resultatene fra registeret være misvisende og medføre feilaktige konklusjoner Endret praksis som
følge av feilaktige resultater vil i verste fall gi dårligere helsetjenester i stedet for bedre
helsetjenester.
Statusrapport for medisinske kvalitetsregistre, basert på årsrapportene for 2016, viser at 19
medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status hadde en dekningsgrad på individnivå på over 80
%, mens 12 registre hadde dekningsgrad på 60-79%.14 4 registre har en dekningsgrad på 40-59 %,
og 7 registre har dekningsgrad på 10- 39 %. For 12 av registrene foreligger ikke informasjon om
dekningsgrad fordi den ikke er kjent eller registeret er nytt.
Bedre dekningsgrad og datakvalitet er gitt som oppdrag i oppdragsdokumentet til de regionale
helseforetakene i flere år, og registrene måles på dette hvert år. Selv om det pågår flere tiltak for å
bedre dekningsgrad og datakvalitet, har mange registre for dårlig kvalitet. Dette kommer også
frem i Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål.
Riksrevisjonens kartlegging avdekket også at blant de samtykkebaserte kvalitetsregistrene mener
21 av 28 registre at samtykkekravet er en viktig eller ganske viktig årsak til lav dekningsgrad på
individnivå.15 Et av flere tiltak i Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er
prosjektet Økt Dekningsgrad. Som ledd i prosjektet ble det sendt ut spørreundersøkelser til flere av
prosjektets kvalitetsregistre for å avdekke årsaker til mangelfull innregistrering. Resultatet viste at
en av hovedutfordringene var knyttet til innhenting av samtykke.16
9.4.2 Situasjoner hvor det kan være vanskelig å innhente gyldig samtykke
I en travel behandlingssituasjon hvor helsepersonellets hovedoppgave er å yte helsehjelp, kan
informasjonsutveksling og innhenting av samtykke for registrering i kvalitetsregistre være
utfordrende. For å oppnå gyldig samtykke fra pasienten, må vedkommende bl.a. være
samtykkekompetent og få tilstrekkelig informasjon til å forstå hva samtykket innebærer. I en
behandlingssituasjon kan det i mange tilfeller være vanskelig for pasienten å ta til seg informasjon
om registrering i et kvalitetsregistre og måtte ta stilling til noe som ikke er direkte knyttet til den
konkrete helsehjelpen pasienten er der for. Ved å få informasjon i etterkant, med mulighet for å
reservere seg, kan det etter departementets vurdering være lettere for pasienten å forstå og
vurdere informasjonen og ta stilling til om en vil reservere seg eller ikke. Departementet mener
derfor at reservasjonsrett istedenfor samtykkekrav kan være et egnet tiltak for å øke dekningsgrad
og datakvalitet i kvalitetsregistre, slik at helsedata kan nyttiggjøres.
Det er særlig utfordrende å innhente samtykke fra de sykeste og/eller svakeste pasientene.
Pasientene er gjerne ikke i stand til å avgi samtykke på grunn av svekket helsetilstand. Når disse
pasientene systematisk underrapporteres til kvalitetsregistrene, vil det mangle kunnskap om
hvilken effekt behandlingen har for de sykeste og/eller svakeste. Tiltak som for de friskeste
pasientene har god effekt, trenger ikke nødvendigvis ha den samme effekten på de sykeste

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Status 2017, s.
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Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Prosjekt økt dekningsgrad. Statusrapport for
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og/eller svakeste. Prosessen med å informere og innhente samtykke kan også oppleves vanskelig
overfor ressurssvake eller fremmedspråklige pasienter.
Andre situasjoner hvor det er utfordrende å innhente samtykker, er øyeblikkelig-hjelp situasjoner.
Dette gjelder også når konsultasjoner eller pasientinnleggelser er kortvarige, da det er
utfordrende å få nok tid til å informere tilstrekkelig og til å innhente samtykke. Videre kan det
være vanskelig med pasientgrupper som flytter mye mellom behandlingssteder- og nivå, blant
annet fordi helsepersonellet ikke har tilstrekkelig tid til å avklare om det allerede er innhentet
samtykke eller ikke.
Dersom helsepersonellet kan registrere opplysninger om pasienten og helsehjelpen umiddelbart
etter at helsehjelpen er ytt, er sjansen større for at opplysningene blir riktige. Dersom det går tid
før samtykke innhentes, slik at registreringen også skjer på et senere tidspunkt, kan kvaliteten på
dataene forringes. Departementet mener at hensynet til kvaliteten på opplysningene og
registerets dekningsgrad taler for at det bør være en adgang til å registrere og behandle
helseopplysninger uten den registrertes samtykke i noen situasjoner.
9.4.3 Eksempler fra kvalitetsregistre
For å illustrere nærmere hvordan samtykkekravet utfordrer registrenes datakvalitet og
dekningsgrad, kan det sees hen til eksempler fra eksisterende samtykkebaserte kvalitetsregistre.
Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) samler informasjon fra syke og
utmattede pasienter og beskriver at mange av pasientene ikke er samtykkekompetente, da de
enten mottar intensivbehandling eller er kognitivt svekket av alvorlig sykdom. En annen
utfordring er at pasientene behandles på mer enn 200 ulike sykehusavdelinger. Pasientene utgjør
en stor pasientgruppe og har ofte dårlig prognose. For å kunne utvikle gode pasientforløp er det
sentralt at registeret unngår skjevheter på grunn av samtykkeutfordringer.
Et annet eksempel er Nasjonalt hoftebruddregister. Pasienter med hoftebrudd er ofte eldre
mennesker med nedsatt kognitiv funksjon. Flere er demente eller i en akuttfase med smerter og
delir. I en stresset og smertefull situasjon kan det oppleves belastende å fylle ut et to-siders
skjema med personlig informasjon for å gi skriftlig samtykke til registering før operasjon. For at
opplysningene på hoftebruddskjemaet som kirurgene fyller ut skal være så nøyaktige som mulig,
bør kirurgen fylle ut skjemaet like etter operasjon. Å innhente samtykke etter operasjon tar tid.
Dette øker risikoen for at opplysningene på registreringsskjemaet er mindre korrekte enn dersom
skjemaet hadde blitt fylt ut straks etter operasjonen.
Norsk diabetesregister for voksne viser til at 21 % av pasientene som var til diabeteskontroll ved
24 av landets diabetespoliklinikker i september 2017 ikke ble spurt om å avgi samtykke til
registering. Den største barrieren er at legen ikke har tid til å samle inn samtykke. Innhenting av
samtykke må foregå i løpet av korte polikliniske konsultasjoner (ca. 20 minutt på sykehus og ca.
10 minutter hos fastlegen) da pasientene sjeldent eller aldri er innlagt på sykehus. Å skrive ut,
informere om, og å lese gjennom samtykke er derfor utfordrende å prioritere i tilstrekkelig grad.
Det er kvalitetsregistrene som inngår i de lovbestemte registrene (hjerte- kar, kreft og medisinsk
fødselsregister) som har høyest dekningsgrad. Det er ikke krav om samtykke for registrering og
videre behandling i disse registrene, jf. helseregisterloven § 11 og tilhørende forskrifter.
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9.5

Nytten av reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre

Departementet mener at nytten av reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre kan være stor. Dette
må likevel balanseres mot de ulemper behandling uten samtykke kan medføre.
Å behandle helseopplysninger uten den registrertes samtykke medfører et inngrep i personens
rett til privatliv. Det er derfor et utgangspunkt at den enkelte registrerte skal gis størst mulig
anledning til å bestemme over opplysninger om seg selv. Den minst inngripende behandlingen
skal alltid velges dersom formålet med behandlingen likevel kan nås. Dette taler for at samtykke
skal innhentes så fremt dette er mulig og formålet med behandlingen kan oppnås.
Kvalitetsregistre inneholder opplysninger om hele pasientforløp. Opplysningene som samles inn
og behandles må være detaljerte nok til at effekter og resultater fra helsehjelpen skal kunne
evalueres. Det kan oppleves utfordrende at sensitive personopplysninger lagres i et slikt register.
Samfunnets behov for kunnskap og hensynet til den enkeltes personvern må balanseres mot
hverandre.
Fordeler med reservasjonsrett istedenfor samtykkekrav er blant annet
 Økt bruk av helsedata fra kvalitetsregistre. Dersom kvalitetsregistrene får bedre dekningsgrad
og datakvalitet, kan de i større grad nyttiggjøres til sine formål.
 Mer pålitelig kunnskap om behandling. Lav dekningsgrad og ufullstendige data vil kunne gi
misvisende resultater for pasientgruppen og skjule reelle kvalitetsutfordringer.
Reservasjonsrett istedenfor samtykkekrav kan øke dekningsgraden og datakvaliteten i
kvalitetsregistrene, slik at vi får mer pålitelig kunnskap om kvaliteten i helse- og
omsorgstjenesten.
 Bedre og tryggere helsetjenester. Mer pålitelige helsedata i kvalitetsregistre gir grunnlag for
bedre og tryggere behandling. Reservasjonsrett istedenfor samtykke kan gi bedre og
tryggere helsetjenester for innbyggerne, og redusert variasjon i behandlingsmetoder.
Endrede faglige retningslinjer og endret praksis basert på misvisende resultater kan i
motsatt fall føre til dårligere helsetjenester for befolkningen.
 Bedre styring og planlegging av helse- og omsorgstjenester. Kvalitetsregistre som har bedre
dekningsgrad og datakvalitet kan gi helsemyndighetene et bedre grunnlag for å
dimensjonere og planlegge helse- og omsorgstjenestene.
På denne bakgrunn vurderer departementet at den helsefaglige og samfunnsmessige nytten av
registeret klart overstiger personvernulemper ved at helseopplysninger behandles uten den
registrertes samtykke. Reservasjonsrett vil være et tiltak som reduserer personvernulemper ved
ikke-samtykkebasert behandling, og vil presenteres i det følgende.
9.6 Personverntiltak
9.6.1 Reservasjonsrett som personverntiltak
Departementet mener at reservasjonsrett er et viktig personverntiltak for å sikre den registrertes
selvbestemmelse over opplysninger om seg selv. En reservasjonsrett er imidlertid ikke et
alternativ til samtykke, men et tiltak for å redusere personvernulemper når samtykke ikke kan
innhentes. I mange sammenhenger vil en mulighet til å reservere seg mot behandling av
helseopplysninger kunne ivareta den enkeltes selvbestemmelse på en så god måte at
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personvernulempene ved å etablere et personidentifiserbart register uten samtykke blir små. Med
andre ord er reservasjon en tilleggsgaranti når samtykke ikke kan innhentes. Det følger også av
prinsippet om at det minst personverninngripende alternativet skal velges, at de registrerte i
utgangspunktet bør ha reservasjonsrett hvis registeret ikke baseres på samtykke.
Forskjellen mellom samtykke og reservasjonsrett forklares nærmere i forarbeidene til
helseregisterloven:
Mens et krav om samtykke innebærer at man uttrykkelig må godta behandling av
helseopplysninger, krever bruk av reservasjonsretten at man uttrykkelig må motsette seg
at egne helseopplysninger behandles. Krav om samtykke innebærer at det ikke kan
registreres opplysninger om den enkelte før vedkommende uttrykkelig har samtykket til
dette. En reservasjonsrett innebærer derimot at opplysninger om den enkelte kan bli
registrert før den enkelte har hatt anledning til å reservere seg.17
Det er avgjørende at nytten av et helseregister er stor for at registreringen skal være akseptabel i
et personvernperspektiv. For at kvalitetsregister skal nyttiggjøres til kvalitetsforbedring av
pasientens helsetjeneste, er det avgjørende at den har god nok kvalitet og dekningsgrad. I denne
sammenheng kan derfor adgang til å behandle helseopplysninger uten samtykke gjøre
registreringen mer akseptabel i et personvernperspektiv.
9.6.2 Tydeliggjøre skillet mellom helsehjelp og sekundærbruk av helseopplysninger
En annen fordel ved at informasjonen om registeret gis i etterkant av at det ytes helsehjelp, er at
skillet mellom helsehjelp og sekundærbruk av helseopplysninger blir tydeligere. Det er
problematisk dersom pasienten får inntrykk av at registering i kvalitetsregisteret er en
forutsetning for å få helsehjelp. I denne sammenheng vises det til EUs personvernforordning
fortale punkt 43 hvor spørsmålet belyses:
For å sikre at et samtykke gis frivillig, bør det ikke utgjøre et gyldig rettslig grunnlag for
behandling av personopplysninger i et bestemt tilfelle dersom det er en klar skjevhet
mellom den registrerte og den databehandlingsansvarlige, særlig dersom den
databehandlingsansvarlige er en offentlig myndighet og det derfor er usannsynlig at
samtykke er gitt frivillig med hensyn til alle omstendigheter som kjennetegner
situasjonen.
9.7 Nærmere om foreslåtte krav
9.7.1 Pasientgruppen blir ikke tilstrekkelig representert
I tråd med føringene i helseregisterloven § 10 bokstav a, foreslår departementet at
kvalitetsregistrene kan behandle helseopplysninger uten samtykke dersom krav om samtykke
medfører at pasientgruppen ikke blir godt nok representert til at kvalitetsregisteret kan oppnå sitt
formål. Dette betyr at kvalitetsregisterets dekningsgrad ved krav om samtykke vil bli for lav, slik
at resultater fra analyser, statistikk og forskning ikke gir valide og pålitelige resultater til å kunne
brukes til å kvalitetsforbedre helsetjenesten. Det avgjørende er med andre ord om
samtykkekravet medfører at dataene i registeret ikke gir et representativt helhetsbilde av
pasientgruppen og helsehjelpen.

17

Prop. 72 L (2013-2014) punkt 18.4.2
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Det er særlig forhold ved pasienten, pasientgruppen eller behandlingssituasjonen som gjør det
vanskelig å innhente samtykke, se punkt 9.3 hvor det gis ulike eksempler. Akutte situasjoner og
manglende samtykkekompetanse vil være de mest typiske tilfellene, men ikke de eneste.
Departementet har vurdert om unntaket fra samtykke også bør kunne benyttes i situasjoner hvor
registeret har behov for å gjøre endringer i behandlingen av opplysningene. Eksempler på
endringer i behandlingen av opplysningene kan for eksempel være at det oppstår behov for at
andre typer opplysninger registreres, f.eks. for å kartlegge bruken av en ny medisin eller lignende.
Ettersom medisinen er i stadig utvikling, kan det også være hensiktsmessig å endre eller utvide
behandlingen av helseopplysningene underveis. Dersom den nye behandlingen ikke er en del av
informasjonen som den registrerte fikk forut for samtykke, er utgangspunktet at den enkelte
registrerte kontaktes for å gi nytt samtykke. Det kan være praktisk vanskelig å innhente samtykke,
fordi hver enkelt må kontaktes slik at de aktivt kan bekrefte at de ønsker at opplysningene
registreres og behandles i registeret. Dette kan medføre et så stort frafall at registeret ikke lenger
gir et representativt helhetsbilde av pasientgruppen og helsehjelpen. Innhenting av samtykke er
ressurskrevende. Ofte kan endringene være av underordnet karakter. Departementet mener at
unntaket fra samtykke ved manglende dekningsgrad også bør kunne anvendes i disse tilfellene.
Departementet antar at det som regel vil være mest praktisk at hele registeret er
reservasjonsrettsbasert, slik som det er for registrene med reservasjonsrett i dag. Det vil
imidlertid være opp til den dataansvarlige å vurdere om det er adgang til reservasjonsrett fremfor
samtykkekrav for alle opplysningene eller enkelte opplysninger. Noen opplysninger kan være
vanskeligere å innhente enn andre, og departementet legger derfor opp til et fleksibelt system
hvor både reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre kan etableres, men også samtykkebaserte
registre hvor kun enkelte opplysninger er reservasjonsrettsbaserte.
9.7.2 Reservasjonsretten må være reell
Departementet understreker at dersom reservasjonsrett innføres, må den være reell. Den
registrerte må få god informasjon om muligheten til å reservere seg, hvordan en reserverer seg og
hva en kan reservere seg mot. Den registrerte må også opplyses om formålet med registeret,
hvilke opplysninger som registreres, hvordan opplysningene kan brukes, og hvem de eventuelt
kan bli utlevert til hvis vedkommende ikke reserverer seg. I forslag til forskrift er det krav om at
den registrerte får informasjon om reservasjonsretten, jf. forslag til § 3-5 andre ledd bokstav j, og
at den dataansvarlige utarbeider en plan for hvordan informasjonen skal gis, jf. forslag til § 3-2
andre ledd.
Et annet viktig tiltak for å sikre at reservasjonsretten er reell, er at opplysningene slettes dersom
den registrerte ber om det. Virkningen av å motsette seg er tilsvarende som dersom den
registrerte trekker tilbake et samtykke, se punkt 8.4. Videre er det sentralt at det er enkelt å
reservere seg.
Departementet foreslår ikke å forskriftsfeste hvordan reservasjonsretten skal innrettes, da det
kan være ulike behov i forskjellige registre. Det avgjørende er at den dataansvarlige velger den
praktiske løsningen som sikrer en reell reservasjonsrett. Hvorvidt informasjonen som gis i
etterkant av registreringen er individuell eller kollektiv er ikke avgjørende. Ordningene som
utvikles må være oversiktlige og enkle for den registrerte, uavhengig av alder og forståelse.
Helsenorge.no kan være en plattform for slike reservasjonsordninger. Dette gjelder særlig
dersom det er flere registre en kan reservere seg mot. En felles plattform vil kunne styrke den
enkeltes personvern. Hensynet til at reservasjonsretten skal være enkel å bruke må også
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balanseres mot at reservasjonen ikke kan utføres uten at den registrerte får informasjon om hva
slettingen innebærer.
I enkelte tilfeller kan pårørende utøve reservasjonsrett på vegne av pasienter i samsvar med de
generelle reglene i pasient- og brukerrettighetsloven. Departementet foreslår derfor at det i § 3-2
tredje ledd vises til at reglene om samtykkekompetanse i helseregisterloven § 15 gjelder for
utøvelsen av reservasjonsretten, jf. forslag til forskriften § 3-1 andre ledd. Helseregisterloven
§ 15 viser til at reglene i pasient- og brukerrettighetsloven skal gjelde for samtykke til
behandling av helseopplysninger. Hvem som har kompetanse til å motsette seg behandling av
helseopplysninger følger derfor av de alminnelige samtykkereglene i pasient- og
brukerrettighetsloven. Hovedregelen er at myndige personer eller mindreårige etter fylte 16 år,
har rett til å samtykke til behandling av helseopplysninger om seg selv. Personer som er
fratatt rettslig handleevne på det personlige området, skal i så stor utstrekning som mulig selv
samtykke. Dersom dette ikke er mulig, kan vergen samtykke på vegne av personen.
9.7.3 Rådføring med personvernombudet
Departementet foreslår at den dataansvarlige skal rådføre seg med personvernombudet før
behandling av helseopplysninger uten samtykke iverksettes. Det er ikke meningen at
personvernombudet må rådføres hver gang det skal registreres opplysninger, men typisk ved
etablering av registeret eller før denne type behandling besluttes. Plikten tilsvarer
personopplysningsloven § 9 annet ledd første punkt ved behandling uten samtykke, se punkt 3.2.
Plikten til å rådføre seg innebærer at den dataansvarlige må innhente personvernombudets
konkrete vurdering om den planlagte behandlingen vil være i tråd gjeldende regler. Ombudet
trenger imidlertid ikke å gi noen formell godkjennelse eller tilrådning.
Departementet mener det er en personvernmessig fordel at ikke-samtykkebasert behandling
vurderes av personvernombudet, som har god kjennskap til personvernreglene og som har en
uavhengig stilling overfor den dataansvarlige. Det følger av EUs personvernforordning artikkel
37 nr. 5 at personvernombudet skal ha dybdekunnskap om personvernlovgivning og praksis
samt være kvalifisert til å utføre oppgavene nevnt i artikkel 39, noe som blant annet omfatter
rådgivning om forpliktelsene etter forordningen og kontroll av om reglene i forordningen og
andre personvernregler overholdes.
9.7.4 Hvem som kan være dataansvarlig for reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre
Departementet foreslår at regionalt helseforetak, helseforetak, kommune, fylkeskommune eller
privat ideell virksomhet med avtale med et regionalt helseforetak, kan være dataansvarlige for
kvalitetsregistre med reservasjonsrett. Departementet mener at ikke-samtykkebasert behandling
av helseopplysninger bør avgrenses til virksomheter som yter helsehjelp er tilknyttet det
offentlige helsetilbudet og som forutsetningsvis har kompetanse til å foreta en slik behandling.
Videre vil en slik avgrensning kunne sikre at de som skal behandle opplysningene har en stabil
organisering og finansiering.
Foreslåtte virksomheter har erfaring med kravene som gjelder for behandling av
helseopplysninger uten samtykke, god medisinsk og helsefaglig kompetanse og erfaring med å
håndtere store mengder sensitive data som er taushetsbelagte.
Denne avgrensningen vil kunne bidra til at opplysningene behandles forsvarlig i samsvar med
lover og regler og at de kommer til nytte for samfunnet gjennom kvalitetsforbedring av
helsetjenesten.
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I dag er det i all hovedsak helseforetak som er dataansvarlige for eksisterende kvalitetsregistre.
Departementet mener at også regionale helseforetak kan ha behov for å etablere
reservasjonsrettsbaserte registre, ettersom regionale helseforetak har et "sørge-for-ansvar" for
helsehjelp til befolkningen innenfor egen region og kan bestemme regionale løsninger på dette
feltet. Departementet ser heller ikke grunn til å avgrense mot at private ideelle virksomheter med
avtale med regionale helseforetak kan etablere reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre for å
kvalitetsforbedre sine helsetjenester. Dette gjelder for eksempel Diakonhjemmet og Lovisenberg
sykehus. Videre mener departementet at det er hensiktsmessig å legge til rette for at kommunen
og fylkeskommunen får adgang til å etablere reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre, slik at de
også kan kvalitetsforbedre sine helsetjenester. Det er et stort behov for å få mer kunnskap om
resultater og effekter i primærhelsetjenesten. I dag er det kun et medisinsk kvalitetsregister med
nasjonal status som innhenter helseopplysninger fra primærhelsetjenesten. Dette er registeret for
diabetes for voksne. Registeret har lav dekningsgrad og datakvalitet.
Departementet har vurdert om helprivate virksomheter som yter helsehjelp skal ha adgang til å
være dataansvarlig for reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre. Departementet har kommet til at
dette ikke foreslås. Behandling av helseopplysninger uten samtykke griper inn i innbyggernes rett
til personvern, og departementet mener derfor adgangen bør begrenses til virksomheter som er
offentlige eller som har avtale med det offentlige. Helsemyndighetene har dermed større
muligheter til å sørge for at reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre i det offentlige brukes til
egnede formål til gode for samfunnet.
Det presiseres at private virksomheter som yter helsehjelp likevel kan sende inn og på annen
måte behandle helseopplysninger gjennom databehandleravtaler. De kan også være
dataansvarlige for samtykkebaserte kvalitetsregistre med rettsgrunnlag i forskriften,
personopplysningsloven eller personvernforordningen. De private er derfor ikke avskåret fra å
behandle helsedata for å kvalitetsforbedre sine tjenester, selv om de ikke foreslås at de kan være
dataansvarlige for reservasjonsrettsbaserte kvalitetsregistre. Det presiseres at taushetsplikten kan
medføre at det må søkes om dispensasjon for å behandle helseopplysningene.

10 Informasjon til de registrerte
Departementet foreslår at den dataansvarlige skal informere de registrerte om behandlingen av
helseopplysninger i medisinske kvalitetsregistre. Den registrerte skal som hovedregel få
informasjon før det avgis samtykke. Når helseopplysninger kan samles inn uten den registrertes
samtykke, men med rett til å motsette seg behandling, skal informasjonen gis så snart som mulig.
Se forslag til forskrift § 3-5.
EUs personvernforordning, særlig artikkel 13 og 14, stiller nærmere krav til informasjonen som
skal gis. Forslaget til forskrift utfyller og presiserer kravene i forordningen.
Informasjonen skal gjør de registrerte i stand til å ivareta sine rettigheter. I forarbeidene til
helseforskningsloven forklares kravene til informert samtykke slik:
Et uttrykkelig samtykke må alltid bygges på informasjon. Samtykket skal være basert på at
informasjon om formål, metode, risiko, ubehag, konsekvenser og annet av betydning for
samtykkets gyldighet, som for eksempel graden av personidentifikasjon på
opplysningene, hvorvidt opplysningene skal kobles med andre registre, eller om det skal
akkumuleres data fra ulike prosjekter. Omfanget av denne informasjonen vil være
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avhengig av hvilke type forskning det gjelder, hvor sensitive opplysningene er og så
videre (Ot.prp. 74 (2006-2007) punkt 21 merknadene til § 13).
10.1 Hva det må informeres om
Departementet foreslår at det presiseres i forskriften § 3-5 hva det skal informeres om. Den
dataansvarlige skal sørge for at de registrerte får den informasjonen som er nødvendig for at de
skal få innsikt i hva samtykket og retten til å motsette seg innebærer. De registrerte skal minst få
informasjon om:
-

hvilket kvalitetsregister innsamlingen av helseopplysningene gjelder
kvalitetsregisterets formål
hvor opplysningene hentes fra
hvem som er dataansvarlig
hvilke opplysninger som vil bli behandlet
hvor lenge helseopplysningene skal lagres
om hvordan videre informasjon vil bli gitt
om helseopplysninger skal tilgjengeliggjøres, eventuelt hvilke vilkår dataansvarlig stiller
for tilgjengeliggjøringen
om opplysningene kan sammenstilles med andre registre og hvilke registre de kan
sammenstilles med
hvordan den registrerte kan trekke tilbake samtykke eller motsette seg behandlingen av
helseopplysningene
den registrertes rett til innsyn, retting, sletting, sperring mv. etter helseregisterloven §§ 24
flg.,
at den registrerte kan henvende seg til Datatilsynet eller Statens Helsetilsyn dersom
helseopplysningene ikke behandles i samsvar med forskriften eller annet relevant
regelverk.

Departementet foreslår at det tas inn en henvisning til artikkel 13 og 14 i forskriften for å vise at
det kan følge ytterligere krav av forordningen.
Departementet foreslår å forskriftsfeste et krav om at det skal informeres om at den registrerte
kan henvende seg til Datatilsynet eller Statens helsetilsyn dersom den registrerte mener at
opplysninger ikke behandles i samsvar med forskriften. Dette gjelder for eksempel dersom
opplysninger behandles til andre formål enn det som det er informert om. Departementet viser
til EUs personvernforordning artikkel 13 (2) bokstav d, artikkel 14 (2) bokstav e og artikkel 15
(1) bokstav f, jf. artikkel 77, som krever at den registrerte har rett til å klage til en
tilsynsmyndighet og til å få informasjon om klageretten.
10.2 Når det skal gis informasjon
Departementet legger til grunn at informasjonen skal gis når samtykke innhentes, dersom
behandlingen baseres på samtykke. Dette vil som regel være i forbindelse med at det ytes
helsehjelp. Helsepersonellet vil da informere om registeret og behandlingen av opplysninger før
eller i etterkant av at det ytes helsehjelp. I de tilfellene hvor det er adgang til å behandle
helseopplysninger uten samtykke, men med rett til motsette seg behandling, skal det informeres
så snart som mulig. Hvor fort informasjonen skal gis, må vurderes konkret av den dataansvarlige
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ut i fra de registrertes behov, registerets innretning, formål og karakter. Se forslag til § 3-5 tredje
ledd i forskriften.
Departementet foreslår også at den registrerte skal informeres om kvalitetsregisteret når
vedkommende fyller 16 år. Se punkt 8.2 om samtykke på vegne av barn og forslag til § 3-5 fjerde
ledd i forskriften.
10.3 Hvordan det skal gis informasjon
Informasjonen skal gis i en forståelig og lett tilgjengelig form og på et klart og tydelig språk, jf.
EUs personvernforordning artikkel 12 nr. 1. Informasjonen kan utformes på ulike måter ut i fra
den registrertes behov og registerets innretning, formål og karakter. Informasjon kan for
eksempel gis elektronisk, i brev eller muntlig.
Ofte informeres den registrerte i forbindelse med den første registreringen til registeret. Dersom
dette skal gjelde for hele registerets eksistens, kan det være hensiktsmessig at den dataansvarlige
informerer om den videre behandlingen i registeret. Siden formålet med kvalitetsregistre er
kvalitetsforbedring av helsetjenester, er det som regel hensiktsmessig med langvarig behandling
og/eller gjentatt innsamling av opplysninger.
Den videre informasjonen om behandlingen av opplysningene kan også utformes på ulike måter.
Flere kvalitetsregistre har nettsider. Det er viktig at disse oppdateres. Standardiserte elektroniske
meldinger eller brev er andre eksempler. Det kan typisk informeres om planlagte eller pågående
prosjekter, resultater og hvor den registrerte kan finne mer ut om prosjekter. Det er sentralt at
den registrerte vet hvor den skal finne informasjon, f.eks. om vedkommende selv aktivt må
oppsøke informasjon om pågående prosjekter eller om dette sendes ut direkte til hver enkelt av
de registrerte.

11 Innsyn
De registrerte i kvalitetsregistre har rett til innsyn i opplysninger om seg selv, jf. EUs
personvernforordning artikkel 15 (3). Dette fremgår også av helseregisterloven § 24.
Departementet ser ikke behov for å gjenta det nærmere innholdet i innsynsretten som allerede
følger av EUs personvernforordning, helseregisterloven og helseforskningsloven. Departementet
foreslår likevel at den dataansvarlige skal informere den registrerte om innsynsretten, jf. forslag til
forskrift § 3-5 bokstav k.
De registrerte bør sikres enkle løsninger for innsyn i registreringer og behandling av
opplysninger. Innsynsretten omfatter blant annet hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert
helseopplysninger som er knyttet til den registrertes navn eller fødselsnummer, jf.
helseregisterloven § 24 (logg).
Helsedataprogrammet skal bidra til å harmonisere informasjonsmodeller, utvikle felles tekniske
løsninger, innføre standardiserte tekniske tjenestegrensesnitt for registrene, etablere felles
analyseverktøy og gjenbruke data fra registrene. Direktoratet for e-helse er allerede i gang med å
etablere en innsynsløsning på helsenorge.no for innbyggere mot utvalgte helseregistre og
kvalitetsregistre.
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12 Opplysninger som kan behandles
Departementet foreslår at hvilke opplysningstyper som kan inngå i registeret skal reguleres i
forskriften, se forskriften § 2-1. Departementet foreslår at følgende opplysninger skal kunne
registreres i kvalitetsregistrene, når det er nødvendig for å oppnå kvalitetsregisterets formål:

§ 2-1 Opplysningstyper som kan registreres
Når det er nødvendig for kvalitetsregisterets formål, kan følgende opplysninger registreres:
a) direkte personidentifiserende kjennetegn
- fødselsnummer eller annen personidentifikator
b) demografiske og sosioøkonomiske opplysninger:
- fødselsdato
- kjønn
- fødekommune/fødeland
- dødsdato
- bosted
- sivilstand
- andre relevante demografiske og sosioøkonomiske opplysninger
c) administrative opplysninger om tjenestene
- tjenesteyter/organisasjon
- tidsangivelse for varighet og kontakt med tjenesten
- samhandling innad i tjenesten
- om utskriving og oppfølgning innad og mellom tjenestenivå
d) helse- og omsorgsfaglige opplysninger
- helsetilstand
- diagnose
- utredning
- behandlingsprosedyrer og behandlingstiltak, eksempelvis
o
o
o
o
-

operasjon som operasjonskode, - type, -dato, -klokkeslett og –varighet
bruk av utstyr
legemiddelbruk
rehabiliteringstiltak mv.

risikofaktorer for sykdom og funksjonssvikt
helseopplysninger framkommet ved analyser av humant biologisk materiale tilknyttet
registeret
behandlingsresultater og eventuelle bivirkninger, seneffekter og komplikasjoner
pasient- og pårørenderapporterte opplysninger.
dødsårsak.

Opplysningene i registeret må være nødvendige og relevante for at registeret skal oppnå sitt
formål om å kvalitetsforbedre helse- og omsorgstjenestene.
Departementet ber om høringsinstansens syn på om opplysningene i forslaget er dekkende for at
kvalitetsregistrene skal kunne oppnå sitt formål om kvalitetsforbedring av helse- og
omsorgstjenesten, eventuelt om noen opplysninger er overflødige eller overlappende.
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Departementet drøfter i det følgende noen spørsmål knyttet til elementer i denne listen.
12.1 Opplysninger om resultater og kvalitet
Det viktigste målet på kvalitet vil være informasjon om resultater på behandlingen, med andre
ord hvordan det faktisk går med pasientene. Nasjonalt servicemiljø for medisinske
kvalitetsregistre legger følgende definisjon av kvalitet i helsetjenesten til grunn:
Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker
sannsynligheten for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt
dagens kunnskap og ressursrammer. Med helsegevinst menes både å forbli frisk, å bli
frisk, å mestre livet med sykdom og å mestre slutten av livet.18
Se punkt 2.3 for en nærmere definisjon på kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.
Selve prosessen hvor fagmiljøet enes om hvilke variabler og kvalitetsmål som skal brukes, vil i
seg selv ha en positiv effekt for kvalitetsforbedringsarbeidet av helsetjenestene. Når fagmiljøet
kan enes om definisjoner og relevante variabler forut for etablering av registeret, vil dette bidra til
mer konsekvent innrapportering og bedre datakvalitet i registeret.
Kvalitetsregistre inneholder både prosessvariabler (behandlingsopplegg og forløp),
strukturvariabler og resultatvariabler (effekt). Resultatvariabler kan måles på ulike måter, og
pasientrapporterte resultater er sentralt. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
nevner blant annet disse som eksempler på resultatmål19:
 Symptomer før og etter behandling
 Opplevd nytte
 Bivirkninger
 Komplikasjoner og uønskede hendelser
 Funksjonsnivå og arbeidsførhet etter behandling
 Opplevd smerte og livskvalitet før og etter behandling
12.2 Sosioøkonomiske og demografiske opplysninger
Departementet foreslår at sosioøkonomiske og demografiske opplysninger også skal kunne
registreres i kvalitetsregistrene. Dette kan være informasjon om utdanning, arbeidstilknytning,
inntekt og lignende. Informasjon om demografiske og sosioøkonomiske forhold kan generere ny
kunnskap om sosiale helseulikheter, for eksempel om bruk av helsetjenester blant ulike
befolkningsgrupper, for eksempel innvandrere av ulike nasjonaliteter, samer og
flyktninger/asylsøkere. Inkludering av sosioøkonomiske opplysninger gir gode muligheter til å
analysere sammenheng mellom sosioøkonomiske opplysninger og resultat av helsehjelp. Det er
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenesten 2005-2015, hentet fra
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/233/Og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategifor-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-2005-2015-IS-1162-bokmal.pdf. 21.12. 2017
18

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre "Etablering av kvalitetsregistre " (oppdatert 6.7.2017)
s. 4
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ønskelig å hindre dobbeltrapportering, og forskriften legger derfor til rette for at opplysningene
kan hentes fra andre registre. Sosioøkonomiske opplysninger kan også hentes direkte fra
pasientene.
12.3 Pasientrapporterte data
Departementet foreslår at pasientrapporterte data skal kunne registreres og behandles i
kvalitetsregistrene. Det er et økende fokus på at pasienter og brukeres erfaringer skal vektlegges
mer i utforming av helsetjenesten. Helsemyndighetene har de siste årene lagt vekt på å skape
"pasientens helsetjeneste". Pasientrapporterte data i kvalitetsregistre er et tiltak som kan bidra til
dette. Pasientrapporterte data er en viktig kilde til kunnskap om erfaringer og opplevd kvalitet i
helse- og omsorgstjenesten. Den enkelte pasients opplevelse og vurdering av resultat av
behandling er et viktig utgangspunkt for arbeidet med kvalitetsforbedring av helsehjelpen.
Pasientrapporterte data deles inn i pasientrapporterte utfallsmål ("Patient Reported Outcome
Measures – PROM") og mål på pasientens erfaringer med helsetjenesten ("Patient Reported
Experience Measures – PREM"). Ifølge Nasjonalt Servicemiljø for kvalitetsregistre måler PROM
blant annet fysisk og psykisk helse, livskvalitet og funksjon, mens PREM gjerne måler hvordan
pasienten selv opplever og erfarer sin behandling, for eksempel helsepersonellets faglige
dyktighet, organisering eller ventetid.20
Bruk av pasientrapporterte data er ikke nytt. For de medisinske kvalitetsregistrene med nasjonal
status er pasientrapporterte data ett av kriteriene i veilederen fra Helsedirektoratet. I 2016
innhentet 56 % av kvalitetsregistre med nasjonal status pasientrapporterte data, noe som er en
økning på 6 % fra 2015. I helseregionenes strategi for kvalitetsregistre er målet at 85 % av
kvalitetsregistrene med nasjonal status skal presentere pasientrapporterte data innen 2020. I
tillegg til å samle inn og presentere pasientrapporterte resultater skal de ha pasient- og
brukerrepresentasjon i sine fagråd.
Departementet mener at det er viktig å legge til rette for at alle kvalitetsregistre kan ha
pasientrapporterte data. Departementet har også foreslått pasient- og brukerrepresentasjon i
kvalitetsregistrenes fagråd, se punkt 14.2 og forslag til forskrift § 3-4 bokstav f.
Det er utviklet mange ulike typer instrumenter og spørreskjema for å innhente pasientrapporterte
data. For å kunne gi pålitelige resultater er det viktig at skjemaene er testet og forskningsmessig
validert. Mange av spørreskjemaene som innhenter pasientrapporterte data er sykdomsspesifikke.
Det er også ønskelig med bruk av utvalgte spørsmål som går på tvers av alle pasientgrupper for
å kunne bruke pasientrapporterte data som grunnlag for nasjonale kvalitetsindikatorer og på
tvers av kvalitetsregistre. Folkehelseinstituttet har utviklet og validert både sykdomsspesifikke og
mer generelle spørreskjema som ligger tilgjengelig i en egen spørreskjemabank.21
Det er etablert et fagsenter for pasientrapporterte data i Bergen i 2016 som kan bistå
kvalitetsregistrene i valg av instrument, implementering og analyse av PROM-data.

20

Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre "Nasjonale medisinske kvalitetsregistre: status 2017",
s. 31
21

https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sporreskjemabanken2
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Det er viktig at kvalitetsregisteret rapporterer resultater om pasientrapporterte data tilbake til
innrapporterende virksomheter, slik at dataen kan brukes til kvalitetsforbedring av helsehjelpen.
Nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven kan gi pasientrapporterte data på
vegne av pasienter som ikke er i stand til dette.

13 Standardiserte variabler og nasjonale fellesløsninger
For å sikre samordning, bør registrene i størst mulig grad ta i bruk standardiserte variabler og
nasjonale fellesløsninger, der dette finnes og er relevant. Valg av variabler bør baseres på like
standarder, for å fremme registrenes datakvalitet. Departementet foreslår derfor en bestemmelse
om bruk av standardiserte variabler og nasjonale fellesløsninger. Det foreslås at
kvalitetsregistrene skal legge til rette for bruk av standardiserte variabler, slik at sammenstilling
med opplysninger fra andre registre er mulig. Dette skal gjøres ved å bruke Folkeregisterets
standarder ved registering av relevante opplysninger og ved å benytte andre standardiserte
variabler hvor det er relevant. Videre foreslår departementet at den dataansvarlige skal bruke
nasjonale fellesløsninger, hvor dette finnes og er relevant.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget, og om eventuelt andre standarder
kan og bør pålegges, for eksempel medisinskfaglige standarder. Det understrekes at
dataansvarlige kun skal ta i bruk fellesløsninger og slike standardiserte variabler hvor den
vurderer at det er relevant. Se forslag i forskriften § 2-2.
Departementet viser til at det er nødvendig å sikre at variabler anvendes ensartet av alle
innrapporterende virksomheter slik at det ikke er rom for lokale tolkninger. Når registeret gjør
vurderinger av helsetjenestene og publiserer statistikk og analyser, er forutsetningen at data er
sammenlignbare.
Det er imidlertid liten grad av felles standarder, kodeverk og variabler i eksisterende
kvalitetsregistre. Slik variasjon vanskeliggjør god og effektiv utnyttelse av registeropplysninger,
særlig fordi sammenstilling av opplysninger fra ulike registre hindres. Folkehelseinstituttet kartla i
en rapport fra 2017 omfanget av bruk av helseregistres variabler.22 Rapporten viser at
helseregistrene har forbedringspotensialet i bruk av felles variabler. Ifølge Riksrevisjonens
rapport fra 2018 finnes det for eksempel åtte ulike måter å spørre om røykevaner i dagens
helseregistre.23
Direktoratet for e-helse har fra og med 2016 ledet arbeidet med standardisering av kodeverk og
terminologier. Direktoratet har utarbeidet noen kodeverk, men bruken av disse er frivillig og det
finnes ikke en oversikt over hvilke virksomheter som benytter disse. Nasjonalt servicemiljø for
medisinske kvalitetsregistre har utarbeidet et variabelbibliotek som gir oversikt over alle variabler
som inngår i kvalitetsregistrene. Variabelbiblioteket kan brukes til å søke opp hvordan andre
registre har definert lignende variabler.
Det finnes flere internasjonale og nasjonale kodeverk, som i ulik grad benyttes i helseregistre.
ICD-10 er svært utbredt, men det finnes en rekke andre kodesystemer, for eksempel for

22

Folkehelseinstituttet. Kartlegging av variabler i nasjonale helseregistre (April 2017).

23

Riksrevisjonen. Hovedanalyserapport. Helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål.
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kirurgiske inngrep og prosedyrer, røntgenundersøkelser, rehabilitering, fysioterapi, sykepleie, mv.
Eksempler på ulike internasjonale kodeverk er:
 SNOMED CT (Systematized NOmenclature of MEDicine Clinical Terms) og ICNP
(International Classification of Nursing Practise, standardisert terminologi for
sykepleiedokumentasjon i EPJ). SNOMED CT er et systematisk språk for medisin som
dekker anatomi, prosedyrer, symptomer, diagnoser og lignende, som egner seg til
elektronisk databehandling. Terminologien inneholder ca. 340 000 begreper i en
datamodell som unikt definerer hvert begrep.
 ICD-10 (International Classification of Disease) – klassifikasjon av diagnose, symptomer
og kontaktårsaker. ICD-11 er under utarbeidelse.
 NLK (Norsk laboratoriekodeverk) – bestilling og svar på prøver fra biologisk materiale
 ICPC-2 (International Classification of Primary Care) – diagnose, symptomer og
kontaktårsaker i primærhelsetjenesten
 Multiaksial klassifikasjon i BUP – basert på ICD-10 med tillegg tilpasset barne- og
ungdomspsykiatri
 ICF – International Classification of Function, beskrivelse av funksjonsnivå
Helseregisterloven § 6 tredje ledd gir departementet hjemmel til å gi forskrifter om godkjenning
av programvare, sertifisering og om bruk av standarder, klassifikasjonssystemer og kodeverk,
samt hvilke nasjonale eller internasjonale standardsystemer som skal følges ved behandling av
helseopplysninger etter denne loven.
Departementet har vurdert om det skal stilles krav til bruk av nasjonale standardiserte variabler
og nasjonale fellesløsninger i forskriften. Imidlertid er det en utfordring at det i liten grad finnes
nasjonale standarder for variabler og fellesløsninger i kvalitetsregistrene. Samtidig som
departementet ønsker å fremme bruk av standarder, er det problematisk å pålegge
kvalitetsregistre å følge bestemte standarder og fellesløsninger når disse ikke finnes eller ikke er
omforente.
For opplysninger som overlapper med Folkeregisteret, mener departementet at Folkeregisterets
standarder kan fungere som en nasjonal standard, særlig for sosioøkonomiske og demografiske
opplysninger. For medisinskfaglige variabler er departementet usikker på om det kan stilles krav
om å bruke bestemte standarder, da det ikke er tilstrekkelighet klarhet i om egnede standarder
finnes, eventuelt hvilke som skal brukes.
Det pågår flere arbeider for å øke bruk av fellesløsninger i helseregistre, for eksempel arbeidet
gjennom Helsedataprogrammet for å innføre fellesløsninger for registrene.
Helsedataprogrammet skal bidra til å harmonisere informasjonsmodeller, utvikle felles tekniske
løsninger, innføre standardiserte tekniske tjenestegrensesnitt for registrene, etablere felles
analyseverktøy og gjenbruke data fra registrene. Direktoratet for e-helse er allerede i gang med å
etablere en innsynsløsning på helsenorge.no for innbyggere mot utvalgte helseregistre og
kvalitetsregistre.
Departementet mener felles løsninger kan være hensiktsmessig for kvalitetsregistre ved
utsendelse av informasjon, innsyn, reservasjoner, mv. Bruk av fellesløsninger vil gjøre det enklere
for innbyggerne å vite hvor opplysningene deres er lagret og bidra til mer effektiv
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registerforvaltning. En vei inn via nettstedet helsenorge.no til opplysninger om den enkelte
innbygger vil understøtte personvernet bedre. Det er viktig at informasjon til innbyggerne gis på
en enhetlig og standardisert måte.

14 Etablering av kvalitetsregistre
14.1 Krav forut for etablering
Forskriften skal legge til rette for etablering av nye kvalitetsregistre uten krav om
forhåndsgodkjenning. Med etablering siktes det her til det å sende ut informasjon til de
registrerte, å innhente samtykke og å samle inn og lagre opplysninger. Kvalitetsregistre skal etter
forskriften kunne etableres når de alminnelige vilkårene for behandling av helseopplysninger i
EUs personvernforordning artikkel 5 og i forskriften er oppfylte, se punkt 3.1.1 om artikkel 5 i
forordningen. Departementet vurderer at det ikke er nødvendig å gjenta kravene i forordningen,
men at de kan henvises til i forskriften. Det foreslås imidlertid krav om hva den dataansvarlige
må dokumentere ved etablering av nye registre, se forslag til forskrift § 3-4.
Forslaget ikke vil innebære noen lemping av vilkårene for å etablere helseregistre etter gjeldende
regler. Kravene til personvern, informasjonssikkerhet mv, vil være de samme, enten
kvalitetsregisteret hjemles i forskriften eller direkte i forordningen. Den dataansvarlige vil måtte
gjøre de samme vurderingene og utarbeide den samme dokumentasjonen med beskrivelse av
registeret, vurdering av personvernkonsekvenser osv. Datatilsynet og Helsetilsynet vil føre tilsyn
og gi pålegg etter personopplysningsloven og helsetilsynsloven på samme måte som i dag. En slik
ordning er i samsvar med ordningen etter EUs personvernforordning, som ikke stiller krav om
ekstern godkjenning.
Det foreslås at før behandling av helseopplysninger tar til, skal den dataansvarlige:
 fastsette formålene for det medisinske kvalitetsregisteret, som skal være innenfor
formålene i § 1-1,
 fastsette kriterier for hvilke pasientgrupper og/eller behandlingsform som skal inkluderes
i kvalitetsregisteret
 fastsette hvilke opplysninger som vil bli samlet inn og behandlet, og at opplysningene er
nødvendige for å oppnå kvalitetsregisterets formål
 dokumentere hvilke virksomheter som skal melde inn opplysninger
 vurdere hvordan personvernkonsekvenser kan minimeres
 dokumentere opprettelsen av et fagråd hvor fagmiljøet og pasientgruppen er
representerte
 gi informasjon til de registrerte i samsvar med § 3-5. Dersom opplysningene samles inn
uten samtykke etter § 3-2, skal informasjonen gis så snart som mulig.
 innhente samtykke fra de registrerte i samsvar med § 3-1, med mindre opplysningene kan
behandles uten samtykke etter § 3-2
 fastsette plan for hvordan andelen registrerte i kvalitetsregisteret skal bli høy nok til å
representere pasientgruppen
 fastsette prosedyrer for tilgjengeliggjøring av helseopplysninger
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 fastsette hvordan kravene til taushetsplikt, informasjonssikkerhet, internkontroll,
kvalitetskontroll mv. etter EUs personvernforordning, helseregisterloven og denne
forskriften, skal ivaretas.
Dataansvarlig må dokumentere at det er nødvendig og relevant å samle inn og behandle
helseopplysninger i det aktuelle registeret. Vurderingen må begrunne hvordan behandling av
helseopplysninger skal innfri registerets formål om kvalitetsforbedring av helsetjenester. Flere
momenter kan inngå i denne vurderinger. Eksempler på hvilke momenter som kan være typiske
er:
 Behov for kunnskap om diagnostikk, behandling og resultater,
 manglende faglig konsensus om diagnostikk, behandling og resultater,
 potensiale for forbedringsarbeid,
 behov for å sammenligne ulike behandlingsformer,
 en behandlingsform som er ny, har usikker effekt eller er særlig ressurskrevende,
 pasientgrupper med stort prognosetap
Det foreslås også at dataansvarlig skal avklare at det ikke finnes overlappende registre, det vil si
om det finnes tilsvarende registre eller initiativer på samme området. Det er ønskelig å unngå
uhensiktsmessig overlapping. For noen registre med tilgrensende fagområde kan det være
hensiktsmessig å etablere seg i klyngeregistre. Det bør også undersøkes om det finnes
flernasjonale registre på fagområdet. Sverige og Danmark er land med erfarne og ressurssterke
helseregistermiljøer, og det vil være relevant å se hen til deres registre på aktuelle fagområde forut
for etablering.
Det er viktig at kvalitetsregisteret har en grundig definisjon av den populasjonen registeret skal
avspeile. Dette vil typisk være en pasientgruppe med en diagnose eller pasienter som gjennomgår
en viss behandlingsmetode. Noen registre tar også utgangspunkt i en tidsavgrenset behandling,
som f.eks. hjerteinfarkt. Pasientgruppen skal velges ut fra registerets formål. I den grad det er
mulig bør målpopulasjonen defineres ved hjelp av diagnose- (ICD-10) og prosedyrekoder
(NCSP) eller tilsvarende standardiserte kodeverk, se kapittel 13.
14.2 Fagråd
Departementet foreslår at kvalitetsregistre skal ha et fagråd når de etableres, hvor fagmiljøet og
pasientgruppen er representerte, se forslag i § 3-4 bokstav f. Det bes om høringsinstansenes
vurdering av departementets forslag, også om behovet for et fagråd, hvordan et fagråd skal settes
sammen, hvilke oppgaver det skal ha og hvordan det skal ha.
Fagråd skal bidra til å sikre at registeret har den nødvendige tilknytning til fagmiljø og pasient- og
brukerrepresentanter. Ett fagråd kan gjerne representere flere kvalitetsregistre innenfor samme
fagområde. Ettersom hovedformålet med kvalitetsregistre er kvalitetsforbedring av
helsetjenestene, er det svært viktig å inkludere pasient- og brukerorganisasjoner. Disse kan være
med i diskusjoner om hva som er formålet med registeret, hvilke variabler som er relevante og
hvilke analyser som er nødvendige å foreta.
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Departementet mener at et eventuelt fagråd bør ha et relativt vidt mandat. En sentral oppgave
for et fagråd kan være å bidra til samordning mellom kvalitetsregistrene. Et eventuelt fagråd kan
for eksempel spille en rolle ved å stimulere til bruk av kodeverk eller standarder, eller komme
med faglige anbefalinger når det gjelder utvikling av registeret.
Et fagråd kan gi innspill til de dataansvarlige, både ved etablering, ved utvidelser og i driften av
registrene. Rådet kan også bidra til kvalitetssikring og vurdering av nytte og relevans av
registrene. Videre kan det ha en rolle i å sikre en dialog med brukere av data fra registrene.
Fagrådet kan også gi råd til etablering og innretning av nye registre, og være en arena for å drøfte
innholdet i beslutninger om etablering. Informasjonen til de registrerte er også blant de temaene
som kan drøftes i fagrådet før etablering besluttes.
Det kan vurderes om den dataansvarlige for det enkelte registeret skal ha en plikt til å forelegge
registerets etablering og innretning for fagrådet før registreringen starter opp, men departementet
fremmer ikke forslag om dette i høringsnotatet.
Departementet mener at det ikke vil være hensiktsmessig å forskriftsregulere nærmere hvordan
rådet skal arbeide. Dette bør vurderes av de dataansvarlige og medlemmene i rådet, og bør kunne
endres etter som en får erfaringer med forskriften og hvordan rådet arbeider og fungerer.
14.3 Dataansvarlig og databehandler
De registrerte må få tydelig informasjon om hvem som er dataansvarlig for registeret, jf. forslag
til § 3-5 andre ledd bokstav d.
Databehandlingsansvarlig er ifølge EUs personvernforordning artikkel 4 (7)
En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet
organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes (…)
Definisjonen er gjengitt i helseregisterloven § 2 bokstav d. Departementet foreslår ikke at
definisjonen av dataansvarlig eller databehandler gjentas i forskriften.
I ny personopplysningslov og i norsk oversettelse av EUs personvernforordning brukes
betegnelsen databehandlingsansvarlig. På helseområdet er det imidlertid vedtatt at begrepet
dataansvarlig brukes, fordi databehandlingsansvarlig kan forveksles med behandling i
helsehjelpsøyemed.
Ansvaret for personvernet påligger den dataansvarlige. Sentrale plikter for den dataansvarlige er
blant annet å sørge for at all behandling av helseopplysninger er i tråd med lover, forskrifter og
eventuelle godkjenninger, sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og internkontroll. Den
dataansvarlige har også ansvaret for utleveringer og sammenstillinger av opplysninger fra
registeret.
I dag er det i all hovedsak helseforetak som er dataansvarlige for medisinske kvalitetsregistre. Et
kjennetegn ved kvalitetsregistrene er at de etableres i fagmiljøene. Det er hensiktsmessig at
dataansvarlig har nær tilknytning til behandlingsenhetene som rapporterer inn til registeret, slik at
både innrapportering og tilbakerapportering fra registeret kan koordineres. Et regionalt
helseforetak kan også være dataansvarlig, dersom det er denne som bestemmer formålet og
hjelpemidlene med behandlingen i kvalitetsregisteret. Dataansvaret kan også være felles, dersom
dette besluttes av begge virksomhetene.
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Forordningen inneholder ikke avgrensninger for hvilke virksomheter som kan være
dataansvarlige. Det forutsettes imidlertid at øvrige krav til lovlig behandling følges, for eksempel
personvern, sikkerhet, mv.. Departementet har vurdert om det skal foreslås i forskriften hvem
som kan være dataansvarlige for medisinske kvalitetsregistre, se punkt 7.3 om dette.
Den dataansvarlige kan delegere gjennomføring og databehandling til en annen virksomhet
gjennom en databehandleravtale. Mange kvalitetsregistre har databehandleravtale med andre
virksomheter, for eksempel med Norsk Helsenett for at de skal drifte registrene.

15 Meldeplikt
Departementet foreslår å pålegge en meldeplikt for helsepersonell og virksomheter til å melde
inn relevante og nødvendige helseopplysninger til medisinske kvalitetsregistre med nasjonal
status gitt av Helsedirektoratet, jf. forslag til § 2-3 andre ledd. Se også punkt 2.1 om nasjonal
status.
15.1 Behov for meldeplikt
Høyest mulig dekningsgrad på institusjons- og individnivå er en forutsetning for at
kvalitetsregistrene skal brukes til sine formål. De regionale helseforetakene har i sin strategi for
2016-2020 formulert mål om at alle de medisinske kvalitetsregistrene med nasjonal status skal ha
en dekningsgrad på minst 80 prosent etter fem års drift.
Et argument mot å innføre en meldeplikt, er at det kan være ressurskrevende for helsepersonell å
melde inn opplysninger. Pågående arbeid kan imidlertid gjøre at innmelding av helseopplysninger
til registre, også kvalitetsregistre, blir enklere. Dette gjelder særlig arbeidet med "En innbygger –
en journal", som kan muliggjøre automatisk uttrekk fra pasientjournaler til relevante
helseregistre. Slike verktøy vil forhindre dobbeltregistreringer. Forskriften er i utgangspunktet
teknologinøytralt, og tar høyde for at det vil skje endringer i innregistreringen som følge av slike
tiltak.
Departementet mener at meldeplikt er nødvendig for at dekningsgrad og datakvalitet skal bli god
nok til at registrene kan brukes til sine formål. Det er rom for forbedringspotensial på dette
området. I 2016 var det kun 19 registre som hadde dekningsgrad på individnivå på over 80 %.
For 12 av registrene forelå ikke informasjon om dekningsgrad, og for de øvrige registrene
varierte dekningsgraden betydelig.
Departementet mener at det er hensiktsmessig å avgrense hvilke kvalitetsregistre som det skal
være en plikt å melde inn til. Det er ikke rimelig å kreve at helsepersonell og virksomheter har
meldeplikt til alle kvalitetsregistre. Dette ville vært for ressurskrevende, samt at det er vanskelig å
holde oversikt over hvilke kvalitetsregistre som finnes. På denne bakgrunn mener departementet
at det er viktig å skape en klar og forutsigbar meldeplikt, slik at helsepersonell og virksomheter
vet akkurat hvilke kvalitetsregistre som det må meldes inn til. Departementet mener at ordningen
med nasjonal status er oversiktlig og derfor er godt egnet som utgangspunkt for en meldeplikt.
Nettstedet kvalitetsregistre.no inneholder en liste over hvilke registre som er tildelt denne
statusen. Å avgrense meldeplikten til kvalitetsregistre med nasjonal status mener departementet
vil skape tilstrekkelig klarhet om hvilke registre det skal rapporteres inn til. I tillegg er registre
med nasjonal status viktige og stabile registre, hvor det er ønskelig med god dekningsgrad og
datakvalitet. Meldeplikt vil bidra til dette, sammen med arbeidet med å innføre økonomiske
incentiver for å bedre dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
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15.2 Meldeplikt uten hinder av taushetsplikt
Helseregisterloven § 13 og helsepersonelloven § 37 gir hjemmel til å fastsette en plikt for
virksomheter og helsepersonell til å melde inn opplysninger til helseregistre. Det fremgår av
Ot.prp.nr.13 (1998-1999) om lov om helsepersonell mv.:
For å kunne bedre befolkningens helsetilstand, utvikle effektive forebyggende tiltak og
planlegge en rettferdig og effektiv helsetjeneste, trengs informasjon på flere nivåer. Vi må
ha kjennskap til hvordan forholdene er. Her er det behov for langsiktig
kunnskapsutvikling (forskning), dokumentasjon gjennom utredninger og statistikk og mer
konkrete styrings- og informasjonssystemer for å bygge kompetanse og viten om
bakgrunnsforhold, årsakssammenhenger, effekter av tiltak og forebyggingsmuligheter.
Helseregisterloven § 13 gir hjemmel til å gi forskrift om meldeplikt. Det fremgår av
bestemmelsens første ledd at:
Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester som omfattes av
apotekloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, legemiddelloven,
smittevernloven, spesialisthelsetjenesteloven eller tannhelsetjenesteloven plikter å melde
opplysninger som bestemt i forskrifter etter §§ 8 til 12. Innmelding til registre etter §§ 9
bokstav b, 10, 11 og 12 kan skje uten hinder av taushetsplikt.
Virksomhetene som foreslås omfattet av forskriftens virkeområde vil i all hovedsak yte tjenester
etter spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
Alle helseopplysninger er underlagt regler om taushetsplikt, jf. helsepersonelloven § 21. Enhver
som skal behandle helseopplysninger må derfor enten ha samtykke fra den registrerte, lov- eller
forskriftshjemmel eller eventuelt dispensasjon fra taushetsplikten.
Dette betyr at opplysninger som er samlet inn uten samtykke, men reservasjonsrett i tråd med
forslag i § 3-2, også vil omfattes av den foreslåtte meldeplikten. Innmeldingen kan skje uten
hinder av taushetsplikt, jf. helseregisterloven § 13 første ledd andre ledd. For de samtykkebaserte
kvalitetsregistrene skjer innmeldingen på bakgrunn av samtykket.
15.2 Virksomhetene har ansvar for innrapportering
Meldeplikten foreslås å gjelde for helsepersonell og virksomheter i samsvar med
helseregisterloven § 13 første ledd. Dette kan bidra til å fremme forankring av kvalitetsregistrene
i ledelsen. I Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske
mål, oppgir registrene blant annet følgende faktorer som de viktigste til at de ikke har full
dekningsgrad på individnivå:
 manglende forankring hos ledelsen hos innrapporterende enheter
 mangler ved innmelderens rutiner
 mangler ved innrapporteringsløsningen
Departementet vurderer at det er avgjørende at ledelsen i virksomhetene, for eksempel et
helseforetak, legger til rette for at helsepersonellet kan prioritere arbeidet med å etablere rutiner
og gjennomføre disse med hensyn til informasjon til pasienter og pårørende og innregistrering til
kvalitetsregistrene. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring tydeliggjør ledernes ansvar for
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virksomhetene, utdyper krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og
hva som ligger i å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten.

16 Behandling av helseopplysninger i medisinske kvalitetsregistre
16.1 Alminnelige vilkår for behandling
Behandling av helseopplysningene i kvalitetsregistrene må følge de alminnelige vilkårene i EUs
personvernforordning, personopplysningsloven og helseregisterloven. Videre må behandlingen
være i samsvar med taushetsplikten.
I all hovedsak foreslår departementet at krav til behandling ikke gjentas i forskriften, men at det
heller henvises til kravene i forordningen og helseregisterloven. Departementet foreslår derfor i
forskriften § 4-1 at helseopplysningene skal behandles i samsvar med de alminnelige vilkårene for
å behandle helseopplysninger i forordningen, og reglene om taushetsplikt i helseregisterloven §
17, jf. helsepersonelloven § 21 flg. En redegjørelse av hvilke alminnelige vilkår som gjelder for
behandling av helseopplysninger etter personvernforordningen, personopplysningsloven og
helseregisterloven finnes i kapittel 3.
I det følgende foretas enkelte presiseringer med særlig relevans for behandling av opplysninger i
kvalitetsregistre.
Alle helseopplysninger er underlagt regler om taushetsplikt, jf. helseregisterloven § 17. Enhver
som skal behandle helseopplysninger må derfor enten ha samtykke fra den registrerte, lov- eller
forskriftshjemmel eller eventuelt dispensasjon fra taushetsplikten, siden dette er en forutsetning
for at opplysningene skal kunne tilgjengeliggjøres og dermed mottas.
Forordningen tillater at personopplysninger behandles når det er nødvendig for å utføre en
oppgave i allmenhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den dataansvarlige er
pålagt, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Videre må behandlingen omfattes av et av alternativene i
artikkel 9 om særlige kategorier opplysninger. Her kan både alternativ i bokstav g, h i og j være
aktuelle. Det er også et krav om at behandlingsgrunnlaget suppleres av regler i nasjonal lov eller
forskrift. I praksis betyr dette at behandlingen enten må være basert på samtykke, lov, forskrift
eller dispensasjon fra taushetsplikten. Vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten etter
helsepersonelloven eller unntak fra taushetsplikten etter helseregisterloven § 20, vil gi et
supplerende rettsgrunnlag (Prop 56 LS (2018-2019) punkt 32.3). I tillegg må behandlingen
oppfylle de øvrige kravene i forordningen. Særlig viktig er de alminnelige kravene i artikkel 5,
blant annet prinsippet om dataminimering.
16.2 Tilgjengeliggjøring
Departementet foreslår en bestemmelse om tilgjengeliggjøring av data, se forslag til § 4-2 første
ledd. Helseopplysninger skal kunne utleveres eller på annen måte tilgjengeliggjøres fra
medisinske kvalitetsregistre etter den registrertes samtykke, etter vedtak om dispensasjon fra
taushetsplikten, eller på andre grunnlag i samsvar med reglene om taushetsplikt og
personvernforordningen artikkel 6 og 9. For eksempel kan opplysningene tilgjengeliggjøres for
forskere.
Departementet foreslår også at helseopplysninger i medisinske kvalitetsregistrene skal kunne
sammenstilles med opplysninger i helseregistre som er etablert med hjemmel i helseregisterloven
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§§ 8 til 11, med opplysninger i Folkeregisteret og med sosioøkonomiske opplysninger i andre
offentlige registre. Se punkt 16.3 og forslag til § 4-2 andre ledd.
Med tilgjengeliggjøring menes alle former for å gjøre registerinformasjon tilgjengelig for brukere.
Dette inkluderer utlevering, tilrettelagt tilgang med og uten utlevering av data, mv. For å bidra til
bedre utnyttelse av helsedata, er det viktig at forskriften legger til rette for at informasjon fra
kvalitetsregistre kan tilgjengeliggjøres. Tilgjengeliggjøring er en type behandling av
personopplysninger som reguleres av de alminnelige reglene om behandling, jf. forordningen
artikkel 5. Den dataansvarlige har ansvar for at opplysningene tilgjengeliggjøres i samsvar med
regelverket.
Tilgjengeliggjøringen og mottagerens behandling skal være innenfor kvalitetsregisterets formål.
For de samtykkebaserte kvalitetsregistrene, må den registrertes samtykke også omfatte
tilgjengeliggjøringen og mottagerens behandling. For de reservasjonsrettsbaserte
kvalitetsregistrene, kan opplysningene tilgjengeliggjøres i anonymisert form eller etter
dispensasjon fra taushetsplikten.
Videre skal det ikke være adgang til å tilgjengeliggjøre opplysninger til kommersiell bruk, § 1-3.
Departementet foreslår ingen plikt for den dataansvarlige til å gjøre personidentifiserbare
opplysninger tilgjengelige. Forskriften skal bare gi den dataansvarlige en adgang til å gjøre
opplysningene tilgjengelige, så langt dette er i samsvar med reglene om taushetsplikt. Det må
være den dataansvarlige som vurderer om opplysningene kan og bør gjøres tilgjengelige for
andre. Departementet viser til at det ikke er plikt til å tilgjengeliggjøring verken etter gjeldende
forskrifter om lovbestemte registre, befolkningsbaserte helseundersøkelser eller kommunalt
pasient- og brukerregister.
Departementet peker på at det er i samfunnets og de registrertes interesse at opplysninger som
allerede er samlet inn, også blir brukt i samsvar med formålene. Forskriften legger derfor til rette
for at opplysningene kan gjøres tilgjengelige også for andre enn den dataansvarlige. Det må
legges til grunn at opplysninger fra kvalitetsregistre skal gjøres tilgjengelige for brukere, som for
eksempel behandlingsenheter som rapporter inn data og forskere.
Det ble påpekt i Riksrevisjonens rapport at data fra helseregistre nyttiggjøres i for liten grad.24
Videre var økt tilgang til helseopplysninger fra helseregistrene en av hovedanbefalingene til
Helsedatautvalget i deres rapport fra 2017.25 I de regionale helseforetakene sin strategi for
medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status, er et av hovedmålene økt bruk av resultater. Det
er også et mål at alle kvalitetsregistre med nasjonal status innen 2020 har resultattjenester som gir
behandlende enheter tilgang til oppdaterte resultater for sin egen virksomhet sammenlignet med
nasjonale resultater. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har utviklet en online
resultattjeneste med navn Rapporteket, som har til formål å publisere rapporter med aggregert
informasjon og tilgjengeliggjøre data for analyser.26

24

Riksrevisjonen. Helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål, dokument 3:3 (2017 -2018).

25

Helsedatautvalget, Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata, 1.9.2017.

26

https://www.kvalitetsregistre.no/artikkel/rapporteket
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16.3 Sammenstilling
Departementet foreslår en bestemmelse om sammenstilling. Forslaget innebærer at
helseopplysninger i kvalitetsregistre kan sammenstilles med opplysninger i helseregistre som er
etablert med hjemmel i helseregisterloven §§ 8 til 11, det sentrale folkeregisteret og
sosioøkonomiske opplysninger i andre offentlige registre. Etter helseregisterloven § 19 andre
ledd, kan dataansvarlig utlevere helseopplysninger for sammenstillingen. Dette kan skje uten
hinder av taushetsplikt, se Prop. 72 L (2013-2014) side 196. De registrerte skal få informasjon
om sammenstilling, se forskriften § 3-5 andre ledd bokstav i.
EUs personvernforordning har ikke egne regler om sammenstilling. Betydningen av
sammenstilling omtales i fortalen punkt 157:
Ved å koble sammen opplysninger fra forskjellige registre kan forskere oppnå ny og
svært verdifull kunnskap om utbredte sykdomstilstander som hjerte- og
karsykdommer, kreft og depresjon. På grunnlag av registre kan forskningsresultater
forbedres, ettersom registrene omfatter større befolkningsgrupper
For at et register skal kunne nyttiggjøres, men samtidig ha et begrenset innhold av opplysninger,
er det avgjørende at det kan sammenstilles med opplysninger i andre helseregistre.
Sammenstilling innebærer at opplysninger i kvalitetsregistre kobles mot andre opplysninger for å
tilføre nye opplysninger, kvalitetskontrollere eksisterende opplysninger eller legge til rette for
tilgjengeliggjøring av et datasett til for eksempel en forsker. Resultatet av sammenstillingen vil
innebære nye opplysninger om den enkelte registrerte, som kan være noe mer eller annet enn
summen av de enkelte opplysningene.
Sammenstilling av helseopplysninger fra ulike registre er først og fremst aktuelt for å tilrettelegge
for forskning. I tillegg er det også viktig at det er adgang til sammenstilling for å
kvalitetskontrollere eksisterende opplysninger i kvalitetsregistrene. Sammenstilling for
kvalitetskontroll kan for eksempel være hensiktsmessig å gjøre når en vil estimere
kvalitetsregisterets dekningsgrad. Man gjør da en sammenligning av observasjonene i to eller flere
registre.
Sammenstillingen må følge de alminnelige vilkårene for behandling av helseopplysninger i
registeret etter forskriftens § 4-1. I tillegg må det være adgang til å sammenstille etter reglene som
gjelder for det registeret som opplysningene fra kvalitetsregisteret skal sammenstilles med. I f.eks.
forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister er det gitt hjemmel for sammenstilling med
bl.a. opplysninger for helseregistre etablert med hjemmel i forskrift etter helseregisterloven.
Dette betyr at forskriftene gir adgang til sammenstilling av opplysninger fra kommunalt pasientog brukerregister og medisinske kvalitetsregistre.
Det er likevel viktige begrensninger når det gjelder sammenstilling med registre som er basert på
samtykke eller reservasjonsrett. Helseopplysninger som er innsamlet etter samtykke kan ikke
sammenstilles med et kvalitetsregister uten at den registrertes samtykke dekker dette. Alternativt
må behandlingen ha lovhjemmel eller ha grunnlag i dispensasjon fra taushetsplikten. Tilvarende
gjelder der den registrerte har reservert seg.
Sammenstilte datasett kan inneholde opplysninger som ikke omfattes av § 2-1 om hvilke
opplysninger som kan samles inn i kvalitetsregisteret. Dette er bakgrunnen for presiseringen i §
4-8 andre ledd, som gir et særskilt grunnlag for å lagre slike datasett i en begrenset periode,
adskilt fra opplysningene i kvalitetsregisteret.
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Sammenstillingen skal gjøres av den dataansvarlige for et av registrene eller en virksomhet som
departementet bestemmer, jf. helseregisterloven § 19 andre ledd. Lagring og videre behandling av
det sammenstilte datasettet skal skje uten direkte personidentifiserende kjennetegn som navn,
fødselsnummer, mv. med mindre annet følger av lov eller i medhold av lov.
16.4 Direkte og indirekte identifiserbare opplysninger
Ved behandling av helseopplysninger skal graden av personidentifikasjon ikke være større enn
det som er nødvendig for det aktuelle formålet. Dette prinsippet fremgår både av
personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav c og helseregisterloven § 6 andre ledd. Videre
følger det av personvernforordningen artikkel 89 (1) at ved behandling til arkiv-, forsknings- eller
statistikkformål skal prinsippet om dataminimering, om mulig, sikres ved viderebehandling som
gjør at de registrerte ikke kan identifiseres.
Prinsippet om at personidentifikasjon ikke skal være større enn nødvendig vil gjelde for
tilgjengeliggjøringen. Dette betyr at det er en mer snever adgang til å tilgjengeliggjøre direkte
identifiserbare helseopplysninger enn indirekte identifiserbare helseopplysninger. Opplysningene
skal som hovedregel gjøres tilgjengelige i en form der de er anonyme for mottager eller eventuelt
indirekte identifiserbare. Det er den dataansvarlige for registeret som skal avgjøre hvordan
opplysningene skal gjøres tilgjengelige. Den dataansvarlige må vurdere om det skal
tilgjengeliggjøres indirekte identifiserbare opplysninger, opplysninger med direkte
personidentifiserende kjennetegn eller opplysninger som er anonyme for mottageren.
Det er kun i særlige tilfeller at det er nødvendig å gjøre direkte personidentifiserende
opplysninger tilgjengelige.
Direkte identifiserbare helseopplysninger er helseopplysninger som er tilknyttet fødselsnummer
eller annen personidentifikator. Indirekte personidentifiserbare helseopplysninger er
helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personidentifiserbare kjennetegn er fjernet,
men hvor opplysningene likevel kan knyttes til en enkeltperson, jf. helseregisterloven § 2
bokstav f. Dette innebærer at fødselsnummer eller andre direkte personidentifiserende
kjennetegn ikke gjøres tilgjengelige for mottageren.
Anonyme opplysninger er ikke helseopplysninger og derfor ikke underlagt taushetsplikt eller
helseregisterlovens virkeområde. Taushetsplikten er ikke til hinder for at den dataansvarlige kan
tilgjengeliggjøre anonyme opplysninger.
Vurderingen av om opplysningene kan gjøres tilgjengelige anonymt for mottageren må gjøres fra
sak til sak, og vil være avhengige av hvilke opplysninger som skal inngå i datasettet og hvilke
bakgrunnsopplysninger som er tilgjengelige om utvalget ellers i samfunnet. Enkeltpersoner skal
ikke kunne gjenkjennes i anonyme datasett.
16.5 Oversikt over tilgjengeliggjøring av helseopplysninger
Det foreslås å forskriftsfeste at den dataansvarlige skal føre oversikt over tilgjengeliggjøring av
helseopplysninger fra medisinske kvalitetsregistre, jf. forslag til § 4-7. Oversikten skal vise hvem
som har fått helseopplysninger, hvem de har fått helseopplysninger om og hjemmelsgrunnlaget
for tilgjengeliggjøringene. Oversikten skal oppbevares i minst ti år etter tilgjengeliggjøringen.
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16.6 Utarbeide og offentliggjøre statistikk
Departementet foreslår at den dataansvarlige skal utarbeide og løpende offentliggjøre relevant
statistikk basert på opplysninger fra kvalitetsregistrene. Se forslaget til forskrift § 4-3. Tilsvarende
plikt finnes i forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser, og gjelder også for de øvrige
lovbestemte registrene.
At plikten kun gjelder relevant statistikk betyr at den må være innfor registerets formål.
Statistikken kan for eksempel publiseres i rapporter, på kvalitetsregistre.no eller egne nettsider.
Slike statistikker vil være nyttig for helsetjenesten, pasienter og brukere, offentlige myndigheter,
forskere, media og andre. Den dataansvarlige kan dermed bidra til statistikk til regional, nasjonal
og internasjonal forskning.
Utarbeidet statistikk skal være anonymt. Dette betyr at det ikke skal være mulig å identifisere
enkeltpersoner, verken direkte eller indirekte.
For å utarbeide statistikk kan opplysninger i registrene sammenstilles med opplysninger i andre
registre etter forskriftens § 4-2. Opplysningene som mottas for sammenstilling skal slettes så
snart statistikken er utarbeidet.
16.7 Frister
Departementet foreslår at den dataansvarlige skal svare på søknad om tilgjengeliggjøring av
helseopplysninger fra registrene innen 30 virkedager fra mottak av fullstendig søknad. Fristen
skal være 60 virkedager for tilgjengeliggjøring av tilrettelagte opplysninger basert på flere
datakilder. Dersom særlige forhold gjør det umulig å tilgjengeliggjøre innen fristen, kan svar
utsettes. Den dataansvarlige skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til
forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når utleveringen vil skje eller svar vil bli gitt. Se forslaget
til forskrift § 4-5.
Departementet har vurdert behovet for å pålegge medisinske kvalitetsregistre å tilgjengeliggjøre
opplysninger innen gitte tidsrammer. Et argument mot å forskriftsfeste frister er at det kan være
ressurskrevende for dataansvarlige å holde slike frister. Det kan hevdes at det er den
dataansvarlige for kvalitetsregisteret som er nærmest til å vurdere om det kan og bør gis tilgang
til opplysninger.
I de eksisterende registerforskriftene er registrene i all hovedsak pålagt å tilgjengeliggjøre
opplysninger innen gitte tidsrammer. Departementet ønsker at lignende krav skal gjelde også for
de medisinske kvalitetsregistrene for å sikre at brukere får oppdaterte datasett og for å sikre at
registerdata nyttiggjøres i større grad.
16.8 Kostnader
Departementet foreslår at den dataansvarlige skal kunne kreve betaling for tilrettelegging av
statistikk og annen behandling av helseopplysninger. Betalingen kan ikke overstige de faktiske
utgiftene ved selve saksbehandlingen av den konkrete søknaden om data, uttrekket og
tilretteleggingen av data samt utleveringen av data fra registeret. Det kan ikke kreves betaling for
forutgående databehandling i registeret, som innsamlingen/mottaket, kvalitetsforbedringen,
bearbeidingen og lagringen av opplysningene, eller tilretteleggingen av databehandlingen,
søknadsportaler mv. Se forslagets § 4-6.
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16.9 Bevaring av helseopplysninger
Departementet foreslår i § 4-8 at helseopplysninger kan oppbevares i ubegrenset tid, med mindre
annet følger av forskriften, helseregisterloven § 25 eller annen lovgivning. Sammenstilte datasett
etter § 4-2 som inneholder andre opplysninger enn de som omfattes av § 2-1, kan lagres i
registeret i inntil fem år og gjenbrukes til nye formål i særlige tilfeller.
Fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn skal separeres og lagres
kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger. Se forslag til § 5-2 første ledd.
En viktig begrensning er forordningens krav i artikkel 5 (1) bokstav e om at personopplysninger
ikke skal lagres lenger enn nødvendig. Helseopplysningene skal
lagres slik at det ikke lenger er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det
som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for (…).
Det er behov for å bevare helseopplysninger i kvalitetsregistre over tid for å sikre kunnskap om
utvikling og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Erfaring fra andre helseregistre viser at lengre
tidsserier etterspørres, særlig for å kunne følge og sammenligne behandling over tid. Et krav om
sletting ville vært et betydelig hinder for å vurdere kvalitet på helse- og omsorgstjenester i et
langtidsperspektiv. Bevaring av registeropplysninger har også betydning for muligheten til å
etterprøve funn og eventuell korreksjon. Likevel følger det av artikkel 5 (1) bokstav a nevnt
ovenfor at opplysningene må slettes dersom de ikke lenger er nødvendige for at registeret skal
oppnå sitt formål. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom opplysningene er utdaterte.
Selv om opplysningene kan bevares i kvalitetsregisteret så lenge det er nødvendig, vil de
registrerte fortsatt ha rett til å kreve at opplysninger om dem slettes.
Departementet ber likevel om høringsinstansenes syn på om det er forhold som tilsier at
opplysninger i registeret bør slettes etter en viss tid, for eksempel etter et visst antall år eller etter
den registrertes død.
Hjemmelen for bevaring gjelder bare opplysninger som nevnes i forslag til forskrift § 2-1.
Sammenstilte datasett som inneholder opplysninger som ikke følger av § 2-1, foreslår
departementet at skal kunne lagres i inntil fem år. Ettersom sammenstilling av opplysninger er
ressurskrevende, ser departementet det som en fordel å gi adgang til bevaring og gjenbruk av
slike sammenstilte datasett. Departementet viser også til at personvernkonsekvensene av slik
lagring er begrensede, siden den enkelte må samtykke til eller kan reservere seg mot behandling
av data i kvalitetsregistre. Videre vil en lagringstid på fem år redusere ulempene for personvernet.
Det sammenstilte datasettet skal også bare kunne gjenbrukes i særlige tilfeller og innen rammen
av kvalitetsregisterets formål. Tilgjengeliggjøringen må tilfredsstille de generelle vilkårene i § 4-2.
Det er den dataansvarlige som vurderer om det foreligger særlige tilfeller.
Kravet i § 5-2 første ledd om at fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende
kjennetegn skal separeres og lagres kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger gjelder
tilsvarende.
16.10 Tilbakerapportering
Departementet foreslår at den dataansvarlige skal legge til rette for at virksomheter som melder
inn helseopplysninger får tilgang til oppdaterte og relevante opplysninger for å kunne
kvalitetsforbedre sine helse- og omsorgstjenester, se forslag til § 4-4.
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Departementet mener at det er viktig at funn og resultater fra kvalitetsregistrene
tilbakerapporteres til de behandlingsenhetene som rapporterer inn til registeret, slik at de kan
brukes i kvalitetsforbedringsarbeid. Tilbakerapportering kan innebære at innrapporterende
enheter får tilgang til egne rådata, oversikt over registreringsstatus, bearbeidede data i form av
tabeller og figurer eller automatisk oppdaterte dokumenter. Data bør være oppdaterte, slik at
innrapporterende virksomheter kan overvåke kvaliteten på tjenestene og respondere på
eventuelle endringer.
Mottagere må ha lovlig adgang til å behandle helseopplysninger. Dersom enheten selv har meldt
inn opplysningene, vil ikke taushetsplikten være til hinder for tilbakerapportering. Opplysninger
som allerede har kjent, vil ikke være taushetsbelagte. Hvis dataene derimot er sammenstilt med
andre opplysninger som ikke enheten har meldt inn, må mottageren ha lovlig adgang til å motta
og behandle opplysningene. Det presiseres at pasientrapporterte data også kan være en type
opplysninger som er ukjent for behandlende enhet, og som ikke finnes i vedkommende sin
journal. Et lovlig grunnlag for å behandle disse helseopplysningene kan være den registrertes
samtykke eller dispensasjon fra taushetsplikten.
Bestemmelsen legger til rette for mer bruk av helsedata fra registrene. Økt bruk av helsedata kan
utfordre de registrertes personvern. Departementet mener at personvernkonsekvensene ikke er
så store at det overstiger nytten av at registrene tilbakerapporterer til de virksomhetene som har
levert inn data. For at registrene skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid, er det
avgjørende at virksomhetene som yter helse- og omsorgstjenester får tilgang til registerdata. Vi
viser til at innrapporterende virksomheter kun får tilgang til de data som de selv har levert inn.
Departementet vurderer at bestemmelsen ikke har vidtrekkende følger for personvernet. Dersom
de skal få tilgang til data som de ikke selv har levert inn, og som derfor er taushetsbelagte, må de
ha lovlig grunnlag (samtykke eller dispensasjon fra taushetsplikten).

17 Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerheten skal være høy ved behandling av helseopplysningene i medisinske
kvalitetsregistre. Departementet foreslår at krav til informasjonssikkerhet og kryptering presiseres
i forskriften, se forslaget til forskrift §§ 5-1 og 5-2. EUs personvernforordning og
helseregisterloven har imidlertid også regler om dette.
Informasjonssikkerhet er en dynamisk prosess, og de sikkerhetstiltak som brukes i dag er ikke
nødvendigvis gode nok i fremtiden. Bruk av IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren er i
stadig utvikling. Dette vil reise nye sikkerhetsutfordringer som må ivaretas. Et godt register
forutsetter gode rutiner for informasjonssikkerhet i alle ledd av behandlingsprosessen; ved
innsamling, utlevering og lagring av data.
17.1 Ansvaret etter EUs personvernforordning
EUs personvernforordning artikkel 24 fastsetter en plikt til å gjennomføre egnede tekniske og
organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med forordningens
regler. Tiltakene skal gjennomgås på nytt og oppdateres ved behov. Det skal tas hensyn til
behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende
sannsynlighets- og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter. Dette vil gjelde
for all behandling av helseopplysninger i kvalitetsregistrene. Forordningen gir ikke adgang til å
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fastsette andre generelle regler om dette. Det er imidlertid adgang til å videreføre eller fastsette
særlige vilkår med hensyn til behandling av helseopplysninger, jf. artikkel 9 (4). Etter artikkel 89
(1) skal behandling for arkiv-, forsknings- eller statistikkformål omfattes av nødvendige garantier
for å sikre de registrertes rettigheter og friheter.
17.2 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
God informasjonssikkerhet er et sentralt virkemiddel for personvernet og vil være en
forutsetning for etablering av et kvalitetsregister.
Dataene skal ikke kunne endres, tapes eller ødelegges uten hensikt. De registrerte skal kunne ha
tillit til at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene (konfidensialitet), at det ikke foregår
uautorisert eller utilsiktet endring av opplysningene (integritet) og at opplysningene kan tas i bruk
når det er nødvendig (tilgjengelighet).
17.3 Kryptering og tilgang til personidentifiserende kjennetegn
Formålet med kvalitetsregistrene og det opplysningene skal benyttes til, kan ikke ivaretas på en
forsvarlig måte uten at den dataansvarlige har tilgang til fødselsnummer eller andre direkte
personidentifiserende kjennetegn. Forskriften åpner derfor for at personidentifiserende
kjennetegn som fødselsnummer mv. skal kunne registreres og behandles på andre måter i
undersøkelsene.
Departementet foreslår at fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn skal
separeres og lagres kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger. Se forslaget til forskrift § 52.
For reservasjonsbasert behandling av helseopplysninger etter forskriftsforslaget § 3-2, vil krav
om kryptering uansett følge av helseregisterloven § 21 andre ledd. Det vises til at denne delen av
forskriften er gitt med hjemmel i lovens § 10. Tilsvarende krav finnes i forskrift om kommunalt
pasient- og brukerregister og forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser. Departementet
mener at den samme løsningen bør kreves for all behandling av helseopplysninger i
kvalitetsregistre.
Dette innebærer at kun et meget begrenset antall ansatte internt hos den dataansvarlige vil ha
tilgang til å se fødselsnummer og helseopplysninger samtidig. Krypteringen betyr at den som
analyserer og på annen måte behandler opplysningene normalt ikke vil ha tilgang til
fødselsnummer når de utfører arbeidet. I mange sammenhenger vil det være teoretisk mulig å
finne tilbake til enkeltpersoner på bakgrunn av opplysningene. Hvis feil skulle inntreffe og
opplysninger kommer på avveie, vil imidlertid krypteringen gjøre det betydelig mer komplisert og
ressurskrevende å finne tilbake til enkeltpersoner enn uten kryptering.

18 Overgangsbestemmelser
Departementet fremmer ikke forslag om overgangsbestemmelser for databehandling som er
basert på konsesjoner etter lov 20. juni 2014 nr. 43 om helseregistre og behandling av
helseopplysninger, gamle personopplysningslov § 33 eller tillatelser etter gamle
personopplysningslov § 9 tredje ledd.
Bortfall av ordningen med konsesjoner og forhåndstillatelser i forbindelse med gjennomføringen
av EUs personvernforordning, innebærer ikke at pågående behandling blir ulovlig. I stedet må
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den dataansvarlige sørge for at behandlingen skjer i tråd med forordningens generelle
bestemmelser og eventuelle supplerende lover og forskrifter. Dette betyr også at konsesjonenes
vilkår vil bortfalle. Departementet understreker imidlertid at forordningen i all hovedsak
viderefører dagens krav til lovlig behandling av opplysninger, og konsesjonsvilkår som er gitt vil
derfor kunne gi veiledning i hvordan forordningens regler bør tolkes og anvendes.'

19 Nærmere om registrenes behandlingsgrunnlag i tilknytning til EUs
personvernforordning
All behandling av opplysninger må ha et lovlig grunnlag, et såkalt behandlingsgrunnlag.
Behandlingsgrunnlaget for kvalitetsregistrene er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1
bokstav e om behandling som er "nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens
interesse". Hovedformålet med registrene er å kvalitetsforbedre helsetjenestene gjennom
utarbeiding av statistikk, forskning og analyser. Opplysningene benyttes av virksomheter som
yter i helsehjelp i kvalitetsforbedringsprosjekter, som handler om systematisk og kontinuerlig
forbedring av kvaliteten på den tjenesten helsevesenet leverer. Helsetjenesten må være
kunnskapsbasert for å være faglig forsvarlig, ha høy kvalitet og ivareta pasientsikkerheten.
Med kunnskap fra kvalitetsregistrene vil pasienter få bedre helsehjelp. Data fra
kvalitetsregistre kan bidra til å redde menneskeliv, ved at utrygge behandlingsmetoder
endres eller at feil rettes opp. Kvalitetsregistrenes formål om å kvalitetsforbedre helse- og
omsorgstjenesten er derfor "(…) i allmennhetens interesse", jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav e.
Selv om forskriften som hovedregel krever samtykke for å behandle opplysninger, er ikke
registrenes behandlingsgrunnlag å finne i forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Samtykke er
et tiltak for å sikre den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser, særlig økt grad av
selvbestemmelse og kontroll over opplysninger om seg selv, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav j og
artikkel 89 nr. 1.Selv om samtykke ikke er registrenes behandlingsgrunnlag, skal
forordningens krav til samtykke gjelde.
Departementet er opptatt av at samtykker gitt på vegne av barn forblir gyldige når barna blir
eldre, slik at verdifull data ikke går tapt. At samtykkene forblir gyldige er slått fast i
forarbeidene til helseregisterloven § 15, se Prop. 72 L (2013-2014) side 194-195.
Bestemmelsen gjelder for alle helseregistre og utgjør dermed allerede et særlig
behandlingsgrunnlag i relasjon til forordningen artikkel 6. Forordningen regulerer ikke
eksplisitt dette spørsmålet, og det er usikkert hvordan den eventuelt vil tolkes på dette
punktet i fremtiden. Når behandlingsgrunnlaget er helseregisterloven og foreslåtte forskrift i
forordningens artikkel 6 og 9 sin forstand, vil det være tolkningen av de norske lovene og
forskriftene som er avgjørende for spørsmålet om samtykker gitt på vegne av barn.
Personvernforordningen har vært tolket slik at behandlingsgrunnlag ikke kan erstattes av et
annet behandlingsgrunnlag i ettertid. Forskriften vil derfor i seg selv ikke endre
behandlingsgrunnlag for tidligere registrering av opplysninger.

DEL IV ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE
KONSEKVENSER
De regionale helseforetakene har ansvaret for å finansiere faglig og teknisk drift av
kvalitetsregistre med nasjonal status. Kostnader som er direkte finansiert av de regionale
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helseforetakene var i 2016 dokumentert til om lag 84 millioner NOK for faglig og administrativ
drift, og om lag 24 millioner NOK til drift av IKT-løsninger. Dette innebærer at de 54
medisinske kvalitetsregistrene som hadde nasjonal status i 2016 i snitt mottok 2 millioner kroner
i driftsmidler. Det er stor variasjon mellom de regionale helseforetakene i finansiering av de
enkelte nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Det er derfor utarbeidet en rapport med
anbefalinger om ny modell for finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Formålet er
å sikre en mer lik og forutsigbar finansiering av kvalitetsregistrene uavhengig av hvilket regionalt
helseforetak som er dataansvarlig eller databehandler. Rapporten skal behandles i av de fire
administrerende direktørene i de regionale helseforetakene.
Det finnes i tillegg flere kvalitetsregistre i spesialisthelsetjenesten uten nasjonal status. Helse- og
omsorgsdepartementet sitter ikke med oversikt over hvordan disse er finansiert, da finansiering
av disse baserer seg på lokale prioriteringer i helseforetakene og eventuelt søknad om eksterne
midler.
Helse- og omsorgsdepartementet er ikke kjent med at det finnes medisinske kvalitetsregistre
avgrenset til primærhelsetjenesten. Det er ett kvalitetsregister med nasjonal status som samler inn
data fra primærhelsetjenesten, Diabetesregisteret for voksne.
Departementet har gjort en overordnet vurdering av hvilke administrative og økonomiske
konsekvenser kravene i forskriften får for de som er ansvarlige for eksisterende registre.
Departementets vurdering er at forskriftens krav i hovedsak er i tråd med hva som forventes i
dag av registre med nasjonal status, og slik sett ikke innebærer merkostnader for de regionale
helseforetakene overfor registrene de allerede er forpliktet til å drifte. Vi ber imidlertid om
høringsinstansenes synspunkt på dette.
Det kan anføres fra helseforetakene at meldeplikt for registre med nasjonal status øker
rapporteringsbyrden. Meldeplikten innebærer imidlertid heller ikke noe mer enn hva som
forventes i dag av helseforetakene, og som blant annet er adressert i oppdragsdokumentene til de
regionale helseforetakene gjennom flere år. Departementet er kjent med at innrapportering til
ulike registre er ressurskrevende. Derfor arbeides det i regi helsedataprogrammet og de regionale
helseforetakene med tiltak for å redusere dobbeltrapporteringer til ulike registre. Fra 2019
piloteres økonomiske incentiver for å øke dekningsgraden i kvalitetsregistre ved at de regionale
helseforetakene skal motta ISF-refusjon per registrerte pasient i utvalgte medisinske
kvalitetsregistre med nasjonal status.
Som nevnt er det kun ett kvalitetsregister med nasjonal status som mottar data fra
primærhelsetjenesten, diabetesregisteret. I primærhelsetjenesten har diabetesregisteret utviklet
Noklus diabetesskjema som er et elektronisk skjema for diabetes årskontroll (takst 109 a og b)
som samhandler med fastlegene sitt journalsystem. Programvaren er gratis for fastlegen, mens
diabetesregisteret drifter kostnader til utvikling og support. Diabetesskjema fungerer som et
kvalitetsverktøy for fastlegene og et innsamlingsverktøy for registeret. I normaltariff for fastleger
og legevakt 2018-2019 ble takst 109 a og b (årskontroll for diabetes) endret og knyttet til
innsending av data til diabetesregisteret
http://normaltariffen.legeforeningen.no/pdf/Fastlegetariff_2018.pdf.
Meldeplikt for fastlegene til å melde inn til diabetesregisteret vil derfor kompenseres gjennom
denne taksten. Diabetesregisteret vil imidlertid få økte kostnader ved oppdatering og utvikling av
programvare, oppfølging overfor fastlegene og håndtering av økt dekningsgrad. Dekningsgraden
for primærhelsetjenestedelen av diabetesregisteret er lav.
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Departementet har ikke gått inn i alle kravene til dagens konsesjonsbaserte registre uten nasjonal
status, men legger til grunn at den nye personvernforordningen i hovedsak viderefører tidligere
krav. Plikt til å utarbeide og offentliggjøre statistikk og frister for tilgjengeliggjøring av tilrettelagt
statistikk og helseopplysninger er trolig nye krav for registre uten nasjonal status.
Ved etablering av nye registre – enten det er i spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten er finansering ett av flere elementer en bør ha på plass før en etablerer et medisinsk
kvalitetsregister. Bruk av standardiserte variabler og nasjonale fellesløsninger for utsendelse av
informasjon, reservasjon og innsyn vil trolig være kostnadsbesparende for eksisterende og nye
kvalitetsregistre.
Forskriften gir ikke økte administrative og økonomiske kostnader for nasjonale myndigheter.
Det er bevilget øremerkede midler over statsbudsjettet til utvikling og implementering av felles
løsninger for medisinske kvalitetsregistre og helseregisterprosjektet siden 2009. Konkrete
fellesløsninger for kvalitetsregistrene er knyttet til innregistreringsløsninger, resultattjenester,
løsning for innhenting av pasientrapporterte data, felles drift hos Norsk Helsenett og finansiering
av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. Utvikling av fellesløsninger for
kvalitetsregistre samordnes med utvikling av fellesløsninger i regi av Helsedataprogrammet som
Direktorat for e-helse har ansvar for. Det er et samarbeid med Direktoratet for ehelse og de
regionale helseforetakene for å få på plass fellesløsninger som inkluderer kvalitetsregistrene i
innsynstjenester, samtykkeløsninger, fildelingstjenester, metadatakatalog, felles søknadsskjema
for tilgang til data til forskning og helseanalyseplattformen.
Pågående arbeid med å organisere kvalitetsregistre i såkalte faglige klynger og fremtidig
automatisk uttrekk av data til kvalitetsregistre fra strukturert elektronisk pasientjournal er også
tiltak som vil effektivisere driften av medisinske kvalitetsregistre.
Oppfølging av det nasjonale arbeidet på helse- og kvalitetsregisterområdet følges årlig opp
gjennom de ordinære budsjettprosessene, uavhengig av denne forskriften.

DEL V FORSLAG TIL FORSKRIFT OM MEDISINSKE
KVALITETSREGISTRE
Hjemmel: helseregisterloven §§ 6, 8, 9, 10, 13 ,16 og 19

Kapittel 1 Innledende bestemmelser
§ 1-1 Formål
Forskriften skal sikre at innsamling og annen behandlingen av helseopplysninger i
medisinske kvalitetsregistre foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern
og er til individets og samfunnets beste.
Forskriften skal legge til rette for at medisinske kvalitetsregistre gjennom statistikker,
analyser og forskning danner grunnlag for kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenesten.
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Helseopplysninger som er samlet inn kan også brukes til planlegging, styring og
beredskap i helse- og omsorgstjenesten.

§ 1-2 Saklig virkeområde
Forskriften gjelder innsamling og annen behandling av helseopplysninger i medisinske
kvalitetsregistre.
Et medisinsk kvalitetsregister er et helseregister hvor det løpende dokumenteres
resultater fra helsehjelp for en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle
behandlingsforløp.
Forskriften gjelder ikke behandling av helseopplysninger etter pasientjournalloven § 6
andre ledd eller medisinske kvalitetsregistre etter helseregisterloven § 11.

§ 1-3 Forbud mot kommersiell utnyttelse
Kommersiell utnyttelse av de registrerte og helseopplysninger som sådan er forbudt.

§ 1-4 EUs personvernforordning, personopplysningsloven og helseregisterloven
Personopplysningsloven, EUs personvernforordning (jf. personopplysningsloven § 1) og
helseregisterloven gjelder for behandling av helseopplysninger i medisinske kvalitetsregistre.

Kapittel 2 Opplysninger i medisinske kvalitetsregistre
§ 2-1 Opplysningstyper som kan registreres
Når det er nødvendig for kvalitetsregisterets formål, kan følgende opplysninger registreres:
e) direkte personidentifiserende kjennetegn
- fødselsnummer eller annen personidentifikator
f) demografiske og sosioøkonomiske opplysninger:
- fødselsdato
- kjønn
- fødekommune/fødeland
- dødsdato
- bosted
- sivilstand
- andre relevante demografiske og sosioøkonomiske opplysninger
g) administrative opplysninger om tjenestene
- tjenesteyter/organisasjon
- tidsangivelse for varighet og kontakt med tjenesten
- samhandling innad i tjenesten
- om utskriving og oppfølgning innad og mellom tjenestenivå
h) helse- og omsorgsfaglige opplysninger
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-

helsetilstand
diagnose
utredning
behandlingsprosedyrer og behandlingstiltak, eksempelvis
o
o
o
o

-

operasjon som operasjonskode, - type, -dato, -klokkeslett og –varighet
bruk av utstyr
legemiddelbruk
rehabiliteringstiltak mv.

risikofaktorer for sykdom og funksjonssvikt
helseopplysninger framkommet ved analyser av humant biologisk materiale tilknyttet
registeret
behandlingsresultater og eventuelle bivirkninger, seneffekter og komplikasjoner
pasient- og pårørenderapporterte opplysninger.
dødsårsak.

§ 2-2 Bruk av standardiserte variabler og nasjonale fellesløsninger
Den dataansvarlige skal legge til rette for bruk av standardiserte variabler, slik at sammenstilling
med opplysninger fra andre registre er mulig. Dette skal gjøres ved å
a) bruke Folkeregisterets standarder ved registrering av relevante opplysninger
b) benytte andre standardiserte variabler hvor det er relevant
Den dataansvarlige skal ta i bruk nasjonale fellesløsninger for utsendelse av informasjon,
reservasjon og innsyn der dette finnes og er relevant.

§ 2-3 Innmelding av opplysninger
Virksomheter og helsepersonell som tilbyr eller yter tjenester som omfattes av
apotekloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, legemiddelloven, smittevernloven,
spesialisthelsetjenesteloven eller tannhelsetjenesteloven kan melde inn relevante og nødvendige
helseopplysninger til medisinske kvalitetsregistre som omfattes av forskriften.
Virksomheter og helsepersonell som nevnt i første ledd, skal melde inn relevante og
nødvendige helseopplysninger til medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status. Nasjonal
status tildeles av Helsedirektoratet.
Opplysningene kan meldes inn uten hinder av taushetsplikten når registreringen ikke har
grunnlag i samtykke, jf. § 3-2. I andre tilfeller må innmeldingen være omfattet av den registrertes
samtykke.
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Kapittel 3 Samtykke, informasjon, dokumentasjon, mv.
§ 3-1 Samtykke
Det kreves samtykke fra den registrerte for å behandle opplysninger i medisinske
kvalitetsregistre, hvis ikke opplysningene kan behandles uten samtykke etter § 3-2. For at
samtykket skal være gyldig, må deltakeren ha fått informasjon i samsvar med § 3-5.
Hvem som har samtykkekompetanse følger av helseregisterloven § 15.

§ 3-2 Adgang til å behandle opplysninger uten den registrertes samtykke
Helseopplysninger kan samles inn og behandles uten den registrertes samtykke dersom
følgende vilkår er oppfylt:
a) Krav om samtykke medfører at pasientgruppen og helsehjelpen ikke blir godt nok
representert til at kvalitetsregisteret kan oppnå sitt formål.
b) Den registrerte har rett til å motsette seg at opplysningene behandles.
c) Den dataansvarlige har rådført seg med personvernombudet
d) Den dataansvarlige for kvalitetsregisteret er et regionalt helseforetak, helseforetak,
kommune, fylkeskommune eller privat ideell virksomhet med avtale med et regionalt
helseforetak.
Den dataansvarlige skal dokumentere at vilkårene i første ledd er oppfylte og utarbeide plan
for hvordan de registrertes rett til informasjon skal oppfylles, jf. § 3-5.
Hvem som har kompetanse til å motsette seg behandling av helseopplysninger følger av
hvem som har samtykkekompetanse etter helseregisterloven § 15.

§ 3-3 Virkning av å trekke samtykke tilbake eller å motsette seg behandling
Dersom den registrerte trekker samtykket tilbake eller motsetter seg behandling, må
behandlingen av opplysningene opphøre. Den registrerte kan kreve at helseopplysningene slettes
innen 30 dager.
Adgangen til å kreve sletting gjelder ikke dersom opplysningene er anonymisert eller
allerede inngår i utførte analyser.

§ 3-4 Krav om dokumentasjon
Før behandling av helseopplysninger tar til skal den dataansvarlige
a)
fastsette formålene for det medisinske kvalitetsregisteret, som skal være innenfor
formålene i § 1-1,
b)
fastsette kriterier for hvilke pasientgrupper og/eller behandlingsform som skal inkluderes
i kvalitetsregisteret
c)
fastsette hvilke opplysninger, som vil bli samlet inn og behandlet, og at opplysningene er
nødvendige for å oppnå kvalitetsregisterets formål
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d)

dokumentere hvilke virksomheter som skal melde inn opplysninger

e)

vurdere hvordan personvernkonsekvenser kan minimeres

f)
dokumentere opprettelsen av et fagråd hvor fagmiljøet og pasientgruppen er
representerte
g)
gi informasjon til de registrerte i samsvar med § 3-5. Dersom opplysningene samles inn
uten samtykke etter § 3-2, skal informasjonen gis så snart som mulig.
h)
innhente samtykke fra de registrerte i samsvar med § 3-1, med mindre opplysningene kan
behandles uten samtykke etter § 3-2
i)
fastsette plan for hvordan andelen registrerte i kvalitetsregisteret skal bli høy nok til å
representere pasientgruppen
j)

fastsette prosedyrer for tilgjengeliggjøring av helseopplysninger

k)

dokumentere at det ikke finnes overlappende registre

l)
fastsette hvordan kravene til taushetsplikt, informasjonssikkerhet, internkontroll,
kvalitetskontroll mv. etter EUs personvernforordning, helseregisterloven og denne forskriften,
skal ivaretas.

§ 3-5 Informasjon til de registrerte
Den dataansvarlige skal sørge for at de registrerte får den informasjonen som er nødvendig
for at de skal få innsikt i hva samtykket og retten til å motsette seg innebærer. Informasjonen
som gis skal være i samsvar med EUs personvernforordning artikkel 13 og 14.
De registrerte skal minst få informasjon om
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

hvilket kvalitetsregister innsamlingen av helseopplysningene gjelder
kvalitetsregisterets formål
hvor opplysningene hentes fra
hvem som er dataansvarlig
hvilke opplysninger som vil bli behandlet
hvor lenge helseopplysningene skal lagres
om hvordan videre informasjon vil bli gitt
om helseopplysninger skal tilgjengeliggjøres, eventuelt hvilke vilkår dataansvarlig stiller
for tilgjengeliggjøringen
om opplysningene kan sammenstilles med andre registre og hvilke registre de kan
sammenstilles med
hvordan den registrerte kan motsette seg behandling av opplysningene eller trekke tilbake
samtykke
den registrertes rett til innsyn, retting, sletting, sperring mv. etter helseregisterloven §§ 24
flg.,
at den registrerte kan henvende seg til Datatilsynet eller Statens Helsetilsyn dersom
helseopplysningene ikke behandles i samsvar med forskriften eller annet relevant
regelverk.
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Informasjonen skal gis før samtykke innhentes eller så snart som mulig for opplysninger som
samles inn uten samtykke etter § 3-2.
Når foreldre eller andre med foreldreansvar har samtykket på vegne av en registrert og den
registrerte blir 16 år, skal den registrerte få informasjon om behandlingen av helseopplysningene
i kvalitetsregisteret, samtykket og retten til å trekke samtykket tilbake eller motsette seg
behandling.

Kapittel 4 Utlevering og annen behandling av helseopplysninger i registeret
§ 4-1 Alminnelige vilkår for innsamling og annen behandling av helseopplysninger
Helseopplysninger skal behandles i samsvar med personvernforordningen,
personopplysningsloven og de alminnelige vilkårene i helseregisterloven § 6 og reglene om
taushetsplikt i helseregisterloven § 17, jf. helsepersonelloven § 21 flg.
Helseopplysninger i registeret kan bare behandles til formål som fastsatt i § 1-1 med mindre
annet følger av lov eller etter samtykke fra den registrerte. Helseopplysninger kan ikke gjøres
tilgjengelig for påtalemyndighetene eller brukes i forsikringsøyemed eller av arbeidsgivere selv
om den registrerte samtykker.

§ 4-2 Tilgjengeliggjøring og sammenstilling av opplysninger
Helseopplysninger kan utleveres eller på annen måte tilgjengeliggjøres fra medisinske
kvalitetsregistre dersom det er adgang etter denne forskriften, etter den registrertes samtykke,
etter vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten, eller på andre grunnlag i samsvar med reglene
om taushetsplikt og personvernforordningen artikkel 6 og 9. Den dataansvarlige kan stille vilkår
for tilgjengeliggjøringen.
Helseopplysninger i medisinske kvalitetsregistre kan sammenstilles med opplysninger i
helseregistre som er etablert med hjemmel i helseregisterloven §§ 8 til 11, med opplysninger i
Folkeregisteret og med sosioøkonomiske opplysninger i andre offentlige registre. Resultatet av
behandlingen skal ikke inneholde større grad av personidentifikasjon enn det som er nødvendig
for det aktuelle formålet.

§ 4-3 Plikt til å utarbeide og offentliggjøre statistikk
Den dataansvarlige skal utarbeide og løpende offentliggjøre relevant statistikk basert på
opplysninger som er behandlet i samsvar med § 4-1.
Personidentifiserende opplysninger som mottas for sammenstilling, jf. § 4-2, skal slettes så snart
statistikken er utarbeidet.
Utarbeidet statistikk skal være anonym.

§ 4-4 Tilbakerapportering
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Den dataansvarlige skal legge til rette for at virksomheter som melder inn helseopplysninger får
tilgang til oppdaterte og relevante opplysninger for å kunne kvalitetsforbedre sine helse- og
omsorgstjenester.

§ 4-5 Frister for tilgjengeliggjøring av tilrettelagt statistikk og helseopplysninger
Den dataansvarlige skal svare på søknad om tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og statistikk
etter dette kapitlet innen 30 dager fra mottak av fullstendig søknad. Dersom utleveringen krever
sammenstilling med opplysninger fra andre registre, skal svar gis innen 60 virkedager fra mottak
av fullstendig søknad. Dersom særlige forhold gjør det uforholdsmessig byrdefullt å
tilgjengeliggjøre innen fristen, kan svar utsettes. Den dataansvarlige skal i så fall gi et foreløpig
svar med informasjon om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når utleveringen
vil skje.

§ 4-6 Kostnader
Den dataansvarlige kan kreve betaling for tilrettelegging av statistikk og annen behandling av
helseopplysninger etter dette kapitlet. Betalingen kan ikke overstige de faktiske utgiftene ved
saksbehandlingen av den konkrete søknaden om data, uttrekk og tilrettelegging av data samt
utlevering av data fra registeret.

§ 4-7 Oversikt over tilgjengeliggjøring av helseopplysninger
Den dataansvarlige skal føre oversikt over tilgjengeliggjøring av helseopplysninger fra
registeret. Oversikten skal vise hvem som har fått tilgang til helseopplysninger, hvem de har
fått helseopplysninger om og hjemmelsgrunnlaget for tilgjengeliggjøringen. Oversikten skal
oppbevares i minst ti år etter tilgjengeliggjøringen.

§ 4-8 Bevaring av helseopplysninger
Helseopplysninger i registeret kan oppbevares i ubegrenset tid, med mindre annet følger av
forskriften, helseregisterloven § 25 eller annen lovgivning.
Sammenstilte datasett etter § 4-2, som inneholder helseopplysninger som ikke omfattes av §
2-1, kan lagres i registeret i inntil fem år og gjenbrukes til nye formål i særlige tilfeller.

§ 4-9 Kvalitetskontroll i registeret
Den dataansvarlige skal kvalitetskontrollere helseopplysningene som behandles i registeret.
Som ledd i kvalitetskontrollen kan den dataansvarlige gjennomføre rutinemessige
sammenstillinger med tilsvarende opplysninger i lovbestemte registre etter helseregiste rloven
§ 11 og Folkeregisteret.
Som ledd i kvalitetskontrollen kan helseopplysningene også sammenholdes med opplysninger
i originalkilden (pasientjournal mv.). Dette skal skje hos virksomheten som har meldt inn
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opplysningene. Opplysninger som gjøres tilgjengelig skal være tilstrekkelige og relevante for
den kvalitetskontrollen som skal gjennomføres.

Kapittel 5 Informasjonssikkerhet
§ 5-1 Informasjonssikkerhet
Den dataansvarlige og databehandlere som den dataansvarlige har inngått avtale med, skal
gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med
hensyn til risikoen, jf. personvernforordningen artikkel 32 og helseregisterloven § 21.

§ 5-2 Kryptering og tilgang til opplysninger
Fødselsnummer og andre direkte personidentifiserende kjennetegn skal separeres og lagres
kryptert og adskilt fra andre registeropplysninger.
Bare autorisert personell som utfører tjenester eller arbeid mot registeret og arbeider under den
dataansvarlige eller databehandlers instruksjonsmyndighet, kan gis tilgang til identifiserende
opplysninger i registeret. Tilgangen kan ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for
vedkommende sitt arbeid.
Bare spesielt autoriserte personer som har behov for det i arbeidet, skal ha tilgang til ukrypterte
helseopplysninger med direkte personidentifiserende kjennetegn (fødselsnumre eller annen
personidentifikasjon).

Kapittel 6 Ikrafttreden
§ 6-1 Ikrafttredelse
Forskriften gjelder fra den tid departementet bestemmer. Departementet kan sette i kraft ulike
deler av forskriften til ulike tid.
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UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møtereferat
Dato: 31.10.2018
Jens H. Andersen – UKS
Lisa H. Bøthun – UKS
Sander Molland – UKS
Lars Joackim H. Fløysand – Hop vgs
Emil Marcussen – Ravnanger u.skole
Tobias Johannessen – Ravnanger u.skole
Erik Svenskberg – Kleppestø u.skole
Til stede:

Ludvik Gjerde – Kleppestø u.skole
Marius Ahmt – Erdal u.skole
Pernille Hvamsdal Sagevik- Erdal u.skole
Bror Sverre Helsengreen- Askøy vgs
Anne-Kjersti Nødtvedt- kontaktlærer elevråd Hop vgs
Cecilie Larsen – Askøy Røde kors – sak «Kompis»
Helen Indrevær- kulturavdelingen- sak «Kompis»
Dag Folkestad – fotografering til nettside
Stig Abrahamsen – politiker UFL
Kontaktlærere for elevråd
Politikere UFO og UFL

Kopi:

Kommunalsjef oppvekst
Kultursjef
Fagsjef skole

Forfall:

Nettsideredaktør
Kristina Schrøder Larsen – Fauskanger u.skole
Sanne Lunde Nilsen – Fauskanger u.skole
Nathalie Strømsvik- Askøy vgs

Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte i ungdommens kommunestyre
29.10.18

Møtetid:

Mandag 29.10.2018
Kl. 1215-1500

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Møtested:
Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Sak:

2018/33828

F-salen i rådhuset
Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE

Møteleder:

Nr
1.
2.
3.

4.
5.

Jens H. Andersen

Neste møte
tid/sted:

Tirsdag 27.11.2018
Kl. 1215-1500
F-salen i rådhuset

Innhold
Opprop
Innkallingen ble godkjent
Referat fra 02.10.2018 ble godkjent med følgende merknad:
 Isak Hernes var tilstede og ledet møtet på vegne av
valgkomiteen.
 Kontrollkomite 2018-2019: Isak Hernes, Synne van der
Meeren, Jonas Espelid
Presentasjon av nyvalgt UKS - navnelek
Vedtekter – vedtektsendring
Rask gjennomgang
Forslag til vedtektsendring: Hop vgs får mulighet til å sende to
stemmeberettigede representanter
Enstemmig vedtatt /revisjon av vedtekt:
 §2.2 a) Det velges to hovedrepresentanter fra hver av
ungdomsskolene, tre hovedrepresentanter fra askøy
videregående skole og to hovedrepresentanter fra Hop
videregående skole.
 Enstemmig vedtatt

6.

7.

Løypemelding «Kompis»
Bakgrunn: UKS sitt initiativ fra 2016/2016 – mange enslig
mindreårige flyktninger kom til Askøy
Røde Kors koordinerer prosjektet
Utfordring å få norske venner, og det er spesielt behov for guttekompiser og jenter med flerkulturell bakgrunn
Leksekompis-matkompis-kinokompis-«å henge med-kompis»
Hvordan nå ut til ungdommen?
Hvordan rekruttere flere norske ungdommer?
Tiltak:
 Info på skolene: Vil du være kompis? Seks skoler.
 Plakater lages til neste UKS-møte 27.11.18.
 Info legges ut på Askøy kommune sine nettsider
 Disse tre meldte seg som kontaktpersoner fra UKS:
Tobias Johannesen
 Lars Joackim H. Fløysand
 Sander Molland
UKS er invitert til julefest på Ung Flimmer. Egen invitasjon
kommer seinere.
Kvalitetsmelding skole 2018
 Fagsjef skole kunne ikke komme

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Ansvarlig
Alle
Sekretær Sigrun H.

Jens H. Andersen

Sekretær skriver inn
vedtatte endring /
erstatter dette på
nettsiden
Cecilie Larsen
Helen Indrevær

Sekretær sender
adressene til Røde
Kors

AU

Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE



8.

9.

UKS gav AU tillatelse til å skrive en kort uttalelse til
meldingen
Folkehelseplan for barn og unge
 Marius har deltatt på to møter og gitt innspill til planen
 Folkehelsekoordinator Lisbeth Aasebø kommer til UKS
27.11.18 og presenterer den ferdige planen
Temamøte våren 2019
Drøfting - valg av tema:
Vedtak:
Overskrift: Det sosiale miljøet
Underpunkter:
 Ruspolitikk
 Psykisk helse
 Mobbing/ensomhet
 Livsmestringsfaget inn i skole
 Debatt – ungdomspartiene inviteres

Marius Ahmt

Alle

Egen komite velges 27.11.18 for å bestemme dato, program og
hvem som skal inviteres inn
10.

Dette skjer framover:
 Nettverk 03.11.18-04.11.18 – fylkeskommunen- AU deltar
og refererer tilbake 27.11.18
 Julebord 21.12.18- rom er bestilt på Radisson på Bryggen
 Askøykonferansen med tema »Mobbefri oppvekst»
09.01.19 og 10.01.19 - AU med innlegg om «De unges
stemme» og livsmestringsfaget
 Ungdommens Fylkesting i februar 2019

11.

Søknad om midler fra Fauskanger skole
 Utsettes til UKS- møte 27.11.18 når representanter fra
skolen er tilstede
Dialog med politiker Stig:
Stig Abrahamsen
 Budsjett for Askøy 2019 ligger ute til høring. Les og finn
Vedlagt lenke til
den saken du bryr deg mest om. Send så innspill til
budsjett 2019
ordfører Jens
 Psykisk helse for ungdom er styrket gjennom etablering av
ungdomshelsetjenesten
 Framtidig fokus på eldre og underernæring
 Organisering av Frivillighetssentralen- drøfting
 Livsmestring – fysisk og psykisk helse for ungdom – viktig
sak
 UKS må bruke media og fronte sakene sine

12.

Drøfting – dialog

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442
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Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks:

Org.nr:
964 338 442

Kommunalavdeling oppvekst

Møtereferat
Dato: 17.09.2018
Til stede:

Kurt J. Hæggernæs, Jan Thorsen, Nina Hatletvedt (vara) Vigdis H. Skogheim,
Thorleif Thorsen og Gunnar Brynjulfsen

Forfall:

Trond Berntsen

Referent:

Gunnar Brynjulfsen

Gjelder:

Referat Møte Museumsstyret

Møtetid:

13.9.18 kl. 15.00 -16.30

Møteleder:

Nr
1.
2.

3.

4.

Kurt J. Hæggernæs

Sak:

2016/174720

Møtested:

Møterom Aktiv

Neste møte
tid/sted:

2. oktober 2018 kl. 18.00 i Sjoddien

Innhold
Gjennomgang referat fra møtet 31.5.2016:
o.k.
Status konsolidering museumssamlinger
(kommunale/private) og bygg:
Kulturadm. er i dialog med Museum Vest (MV) knyttet til en
driftsovertakelse av Kommunale og private samlinger og bygg. Det
har vært gjennomført møter med museum Vest, Askøy museumslag
og Askøy kulturvern og historielag knyttet til en eventuell
driftsavtale. MV presiserer at de ikke ønsker eller skal eie samlinger
og bygg.
I 1. omgang er det mest aktuelt å se på en løsning knyttet til drift av
Bergen Kringkaster. MV skal utarbeides en mulighetsstudie. Denne
skal være klar innen utgangen av 2018.

Ansvarlig

Tilskuddsordningene – drift museumslag
- tilskudd samlinger, bygg og
kulturminner:
Driftstilskudd er utbetalt/overført lag/org. som har søkt og er
søknadsberettiget.
Tilskudd samlinger....... har en rutine på at søknader og innstilling
til utbetaling skal drøftes i museumsstyret. Dette er ikke gjort i
2018. For ettertid skal dette gjennomføres som foreskrevet. Adm.
tar til etterretning.
I sakens anledning er det spørsmål om hvilke støtteordninger som
kan søkes på inn mot Fylke og stat. Adm. finner frem informasjon
om dette til neste møte.
Minnesmerke Kong Sverre:

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse
Klampavikvegen 1, 5300
Kleppestø
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks
56 15 83 90

Org.nr

Det er planlagt og finansiert et forprosjekt som i samarbeid med
Hordaland kunstforening skal gjennomføres. Forprosjekt er
finansiert. Adm. kommer tilbake med mer info. Når dette er klart.
5.
6.

Mandat/oppgaver museumsstyre (se vedlegg)
Adm. følger opp og bearbeider oversendelses-forslaget fremmet av
Stian Davis i møte UFO 22.2.2017 – sak 18/17.
Eventuelt:
Har museumsstyret sin berettigelse? Ble drøftet og styret
konkluderte imidlertid med at Askøy kommune er av en slik
størrelse at den bør ha et museumsstyre. Administrasjonen og
politisk ledelse bør avklare om de ønsker å ha et aktivt museumsstyre, eller om Askøy kommune har så dårlig økonomi og avsetter
så få midler til kultur at er museumsstyre bør avvikles.
Det ble videre konkludert med at hovedoppgaven for styret/
administrasjonen er å legge forholdene til rette for et eventuelt nytt
styre ved neste kommunevalg i 2019.
Det gjennomføres 2 møter i museumsstyret for nytt år. 2. oktober
kl. 18.00 i Sjoddien og 22. november (sted avtales seinere)
Referater fra museumsstyret sendes som melding til UFO.
Styret ber om orientering knyttet til flyfoto-samlingen.
Arbeidet med kulturminneplanen.
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Møteinnkalling
Dato: 20.11.2018
Representantene i UKS
Klampavikveien 1
5300

Møtedeltakere:

KLEPPESTØ
Politiker Marit Lerheim
Folkehelsekoordinator Lisbeth Aasebø
Gjelder:

Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre

Møtedato/tid:

Tirsdag 27.11.2018
Kl. 1215-1500

Møteleder:

Møtested:

Sak:

2018/338-29

F-salen i rådhuset

Jens H. Andersen

Agenda
1. Opprop
2. Godkjenning av innkallingen
3. Godkjenning av referat fra 29.10.2018
4. Om mobbeombud v/ Lisbeth Aasebø
5. Oppfølging av vedtak fra 2017: Ungdomstrinnet og vgs gis
postkasser/medvirkningstiltak v/ Jens Andersen
6. Søknad fra Fauskanger skole v/ representant fra skolen
7. Kvalitetsmelding skole 2018 v/ Sander og Marius- merknader
8. Økonomirapportering v/ Sigrun
9. Evaluering Elevrådsdagen – tilbakemeldinger fra elevråd
10.Minikurs i lesing av epost v/ Lisa
11.Møteplan for UKS vårhalvåret 2019
12.Referat fra fylkesnettverket v/ Marius, Lisa, Sander, Bror, Jens
13.Årets julebord –oppdatering deltakere og fellesreise
Eventuelt
Med vennlig hilsen
Jens H. Andersen
Ordfører
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse
Energigården,
Florvågvegen 6
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00

Bank:
6515.06.05509

Telefaks

Org.nr

Side 2 av 2

270

Kommunalavdeling levekår

22.11.2018

Notat
Sak nr.
2018/5603-4
Til:

UFL, Eldrerådet

Fra:

Rådmann

Tilsyn Askøy kommune - nødvendig helsehjelp med
tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven Kap.4A til
pasienter som får helsehjelp i hjemmet.
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Askøy kommune fra 18.9. – 5.10.12018.
Undersøkelsen dreide seg hvorvidt kommunen sikrer at helsetjenester med tvang til
personer uten samtykkekompetanse blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at
pasientene får trygge og gode tjenester.
Tilsynet ble gjennomført som del av årets planlagte tilsyn fra Fylkesmannens side.
Fylkesmannen undersøkte om kommunen sikrer at
 pasientens motstand mot helsehjelp blir fanget opp
 pasientens samtykkekompetanse blir fanget opp
 tillitsskapende tiltak blir prøvd før nødvendig helsehjelp blir gitt med tvang
 det blir gjort helsefaglige vurderinger av om den aktuelle helsehjelpen kan
gjennomføres med tvang
Fylkesmannen konkluderte med følgende:
Askøy kommune har ikke sørget for at de ansatte i hjemmebaserte tjenester har fått
nødvendig opplæring om samtykke til helsehjelp og vilkår for å gi somatisk helsehjelp
med tvang.
Dette er brudd på:
Helse- og omsorgstjenesteloven §4-1.jf.§4-2 og forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

omsorgstjenesteloven §§6-9, jf.§5.
Askøy kommune har frist til å sende inn plan for rettelse av lovbruddet innen
15.desember 2018.
Helse og omsorg arbeider med planen, og vil sende den til Fylkesmannen innen fristen.

Vedlegg: Rapport fra tilsyn
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Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ

Rapport frå tilsyn med Askøy kommune - nødvendig helsehjelp med tvang etter
pasient- og brukarettslova kapittel 4 A til pasientar som får helsehjelp i heimen
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Askøy kommune frå 18. september til 5. oktober
2018. Vi undersøkte om kommunen sørgjer for at helsetenester med tvang til personar utan
samtykkekompetanse blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at pasientane får trygge
og gode tenester.

Nødvendig helsehjelp med tvang er eit særleg risikoområde fordi konsekvensane av
vurderingar, avgjerder og gjennomføring av helsehjelp med tvang, har mykje å seie for
pasienten. Feil avgjerd kan få alvorlege konsekvensar som at det blir utøvd ulovleg tvang eller
at pasienten ikkje får nødvendig helsehjelp.

Tilsynet blei gjennomført som del av årets planlagde tilsyn.

Fylkesmannen konkluderer med følgjande:
Askøy kommune har ikkje sørgja for at tilsette i heimebaserte tenester har fått nødvendig
opplæring om samtykke til helsehjelp og vilkår for å gi somatisk helsehjelp med tvang.

Dette er brot på:
Helse- og omsorgstenestelova § 4-1, jf. § 4-2 og forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og
omsorgstjenesten §§ 6 til 9, jf. § 5.

Fylkesmannen i Hordaland
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Telefon: 55 57 20 00

Helse- og sosialavdelinga
Kontakt: www.fylkesmannen.no/melding
Nettside: www.fylkesmannen.no/hordaland
Org.nr: 974760665
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Det er leiinga som har ansvaret for å sørgje for at tilsette har nødvendig kunnskap til å utføre
oppgåvene i samsvar med krav i helselovgjevinga. På fagområdet om er dette tilsynet er
avgrensa til, har kommunens ordningar for å gje opplæring og oppfølging av at tilsette har
nødvendig kunnskap vore mangelfulle.

Fylkesmannen ber Askøy kommune om å sende oss ein plan for retting av lovbrotet innan 15.
desember 2018, sjå detaljert omtale i kapittel 6.
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1. Tilsynets tema og omfang
I dette kapittelet skildrar vi kva som vart undersøkt i tilsynet.
Pasientane som tilsynet omfattar, er over 16 år. Dei bur i eigen eigd eller leid bustad eller i
omsorgsbustad og har vedtak om nødvendig helsehjelp etter pasient- og brukarrettslova
§ 2-1a, jf. helse- og omsorgstenestelova § 3-2 punkt 6 bokstav a.

Pasientar som får helsehjelp i heimen, har svært ulike behov. Helsehjelpa blir vanlegvis gitt
ved kortvarige besøk og ofte av forskjellig helsepersonell med ulik kompetanse. Mange
helsepersonell på kortvarige besøk kan gjere det vanskeleg å fange opp endringar i pasientens
tilstand som skjer over tid. Døme på situasjonar som kan oppstå er at pasienten ikkje ønskjer å
medisin, ikkje ønskjer hjelp til personleg hygiene, eller går ut og ikkje finn heim att.

Pasient- og brukarrettslova kapittel 4A gir heimel til å gi nødvendig helsehjelp med tvang slik
at pasientar som set seg mot hjelpa utan å forstå konsekvensane av det, får nødvendig
helsehjelp. Nødvendig helsehjelp med tvang er eit særleg risikoområde fordi konsekvensane
av vurderingar, avgjerder og gjennomføring av helsehjelp med tvang, har mykje å seie for
pasienten. Feil avgjerd kan få alvorlege konsekvensar som at det blir utøvd ulovleg tvang eller
at pasienten ikkje får nødvendig helsehjelp.

Vi har undersøkt om kommunen sikrar at
•

pasientens motstand mot helsehjelp blir fanga opp

•

pasientens samtykkekompetanse blir vurdert

•

tillitsskapande tiltak blir prøvde før nødvendig helsehjelp blir gitt med tvang

•

det blir gjort helsefaglege vurderingar av om den aktuelle helsehjelpa kan
gjennomførast med tvang

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
Fylkesmannen er gitt mynde til å føre tilsyn med kommunale helse- og omsorgstenester, etter
helse- og omsorgstjenestelova § 12-3 og helsetilsynslova § 2.

Eit tilsyn er kontroll av om verksemda sin praksis er i samsvar med gjeldande reglar i lov- og
forskrift. Vi gir derfor her ei oversikt over krava som vart lagt til grunn i tilsynet.
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Styring med helse- og omsorgstenestene
Helse- og omsorgstenestelova § 4-2 pålegg kommunen å drive systematisk arbeid for
kvalitetsforbetring og pasienttryggleik. Dette systematiske arbeidet skal inngå som del av
styringssystemet, jf. helsetilsynslova § 3. Kravet til forsvarleg verksemd omfattar fleire
forhold som fell saman med kravet til leiing og kvalitetsforbetring, jf. forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, under dette systematisk arbeid for å vareta
pasienttryggleiken. Krava i forskrifta §§ 6 til 9 er minimumskrav.

Den som har det overordna ansvaret for verksemda, har også det overordna ansvaret for
styringssystemet. Det vil seie korleis aktivitetar i verksemda er planlagt, gjennomført, evaluert
og korrigert i samsvar med krav fastsett i eller i medhald av helse- og omsorgslovgjevinga.

Kravet til omfang og innhald i styringssystemet og kravet til dokumentasjon, skal vere
tilpassa storleiken på verksemda, eigenarten, aktivitetar og risikoforhold og ha det omfanget
som er naudsynt. Den skriftlege dokumentasjonen skal bidra til at praksis er i samsvar med
føringar som er gitt og at lovpålagte krav blir oppfylte. Oppgåver som er særleg risikofylte og
eller som sjeldan blir utførte, krev meir styring i form av skriftlege rutinar enn andre mindre
risikofylte oppgåver. Rutinane skal vere oppdaterte, enkelt tilgjengelege og kjende for
personalet.

Nødvendig helsehjelp
Pasientar har rett til nødvendige helsetenester frå kommunen, jf. pasient- og brukarettslova
§ 2-1 andre ledd. Kommunen har plikt til å gi nødvendig helsehjelp i heimen, jf. helse- og
omsorgstenestelova §§ 3-1 og 3-2 nr. 6 bokstav a.

Forsvarleg hjelp
Helsehjelpa skal vere forsvarleg, jf. helse- og omsorgstenestelova § 4-1. Det er kommunens
ansvar å planleggje, gjennomføre, evaluere og korrigere verksemda, slik at tenestene er
forsvarlege i innhald og omfang. For å oppfylle kravet til forsvarleg verksemd må kommunen
organisere og leggje til rette slik at helsepersonell kan utøve si verksemd forsvarleg. Det
inneber mellom anna å sørgje for tilstrekkeleg bemanning og sikre at helsepersonell har
nødvendig kunnskap og ferdigheiter, og gi dei nødvendig opplæring. Kommunen skal arbeide
systematisk med kvalitetsforbetring og pasienttryggleik, jf. helse- og omsorgstenestelova §§
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4-1 og 4-2 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 til
9. Kravet til forsvarleg verksemd inneber ikkje berre at deltenesta i seg sjølv skal vere
forsvarleg, men at tenestetilbodet som heile skal vere forsvarleg, også om pasientens behov
endrar seg. Kommunen skal òg leggje til rette for samarbeid, både mellom kommunens eigne
deltenester og med andre tenesteytarar, jf. helse- og omsorgstenestelova § 3-4, forskrift om
lovbestemt sjukepleieteneste i kommunens helseteneste § 1 og fastlegeforskrifta § 8.

Samtykke til helsehjelp
Hovudregelen er at pasienten skal samtykke til helsehjelp, jf. pasient- og brukarrettslova
§ 4-1. Dersom pasienten ikkje har samtykkekompetanse og ikkje motset seg helsehjelpa, kan
ansvarleg helsepersonell på nærare bestemte vilkår ta avgjerd om å gi nødvendig helsehjelp til
pasienten. Dette følgjer av pasient- og brukarrettslova § 4-6.
Dersom pasienten manglar samtykkekompetanse og motset seg helsehjelpa, kan ansvarleg
helsepersonell treffe vedtak om å gi nødvendig helsehjelp etter reglane i pasient- og
brukarrettslova kapittel 4A dersom gitte vilkår er oppfylte.

For å kunne gi helsehjelp med tvang er det viktig at pasientens samtykkekompetanse er
vurdert forsvarleg. Krav til avgjerd om manglande samtykkekompetanse er gitt i pasient- og
brukarrettslova § 4-3. Det er helsepersonellet som gir helsehjelpa som skal avgjere om
pasienten manglar samtykkekompetanse. Det kan vere at personell i heimesjukepleia må
samrå seg med pasientens fastlege, eller at fastlegen må be om opplysningar frå
heimesjukepleia for å kunne avgjere om pasienten openbert ikkje kan samtykke. Kommunen
skal sørgje for at tilsette får nødvendig opplæring om vurdering av samtykkekompetanse og
ha avklart kven som har ansvar for å vurdere og avgjere at pasientar som får helsehjelp i
heimen openbert manglar samtykkekompetanse. Vurderinga skal vere konkret opp mot den
helsehjelpa som eventuelt skal gjevast. Sentrale moment som skal inngå i vurderinga er
nærare omtalt i Helsedirektoratets rundskriv IS-8/2015, sjå kommentaren til pasient- og
brukarrettslova § 4-3.

Det skal vere avklart og kjent for tilsette kven som har mynde til å avgjere om pasienten
manglar samtykkekompetanse. Avgjerd om manglande samtykkekompetanse skal, om
mogeleg, straks leggjast fram for pasienten og hans pårørande. Om pasienten ikkje har
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pårørande, skal avgjerda leggjast fram for anna kvalifisert personell. Avgjerd om manglande
samtykkekompetanse, observasjonar, vurderingar og rapporteringar som ligg til grunn for
denne, skal gå fram av pasientjournalen.

Motstand mot helsehjelp - tillitsskapande tiltak
Pasienten kan gje uttrykk for motstand mot helsehjelp på ulike måtar, munnleg, ved blikk, ved
berøring og eller fysisk åtferd. Tilsette må både ha fått opplæring i å oppdage motstand og i
rutinane for korleis slik motstand skal følgjast opp, både med omsyn pasientens behov for
hjelp og informasjon/rapportering til leiar, samarbeid med pårørande og fastlege og
dokumentasjon i pasientjournal. Sjølv om pasienten set seg mot helsehjelpa og manglar
samtykkekompetanse, kan ikkje nødvendig helsehjelp gjevast med tvang utan at det først er
forsøkt tillitsskapande tiltak slik at helsehjelpa kan gjennomførast utan bruk av tvang. Kva
som skal til, for om mogeleg å få pasientens tillit vil variere. Helsepersonell må ha/få god
kjennskap til pasienten, bruke tid til å klarleggje grunnane til motstand og tid nok til å tilpasse
gjennomføring av helsehjelpa. Tillitsskapande tiltak kan både vere tiltak i konkrete situasjonar
med motstand, og tiltak som på lengre sikt kan hjelpe til at pasienten viser tillit. Tilsette må
både ha fått opplæring i kva tillitsskapande tiltak kan vere/er, dei må få nødvendig
informasjon om pasienten og ha kunnskap og ferdigheiter til å setje i verk tiltak som er
tilpassa den enkelte. Verksemda skal òg ha rutinar for arbeidet med tillitsskapande tiltak.
Leiinga skal følgje med på at etablerte rutinar er eigna, kjende og følgde. Det same gjeld
rutinane for vurdering og avgjerd om manglande samtykkekompetanse, identifisering av
motstand, samarbeid med pårørande og fastlege og dokumentasjon.

Vedtak om å gi somatisk helsehjelp med tvang
Dersom pasienten openbert ikkje kan samtykke og tillitsskapande tiltak ikkje fører fram, eller
er openbert formålslause, må vilkåra i § 4A-3 andre og tredje ledd vere oppfylte før
helsehjelpa blir gitt med tvang:
•

unnlate å gje hjelpe kan føre til vesentleg helseskade

•

helsehjelpa er nødvendig

•

tiltaka som er tenkt nytta står i forhold til behovet for helsehjelp

•

etter ei heilskapsvurdering er helsehjelpa den klart beste løysinga for pasienten. I
denne vurderinga skal det leggjast vekt på graden av motstand frå pasienten og om det
er grunn til å tru at pasienten får tilbake samtykkekompetansen.
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Det må vere avklart og kjent kven som har mynde til å gjere denne vurderinga og fatte vedtak
om tvungen helsehjelp etter § 4A-5 når det er aktuelt. Vedkomande skal ha fått opplæring,
kjenne til og kunne vurdere vilkåra for om det er nødvendig å gje helsehjelp med tvang. I
samband med denne vurderinga vil det som hovudregel vere nødvendig å innhente
opplysningar frå andre, helsepersonell som observerer pasienten til dagleg og eller frå
fastlege.

Vedtak om nødvendig helsehjelp med tvang som inneber eit alvorleg inngrep for pasienten,
skal treffast i samråd med anna kvalifisert helsepersonell, jf. § 4A-5. Alvorlege inngrep er
definert som behandling med reseptbelagte medisinar, inngrep i kroppen, rørslehindrande
tiltak og innlegging i institusjon. Det skal vere rutinar for vurdering av om vilkåra i § 4A-3
andre og tredje ledd, under dette for innhenting av bistand frå anna kvalifisert helsepersonell.
Rutinane skal vere kjende og følgde. Vurderinga av kva som er nødvendig helsehjelp og
vesentleg helseskade om hjelpa ikkje blir gitt, bør gjerast i samarbeid mellom fastlege og
heimesjukepleia. Kommunen skal leggje til rette for samarbeid med fastlege når helsehjelpa
omfattar nødvendig medisinsk behandling, til dømes diabetes, kreft og omfattande behandling
av sår. Pasientar kan ikkje bli haldne tilbake (låst inne) i eigen heim.

Velferdsteknologi
Inngripande bruk av teknologi er mellom anna teknologi som varslar andre personar når
brukaren gjer eller ikkje gjer noko, til dømes står opp av senga, rører seg utanfor eit spesielt
område eller ikkje tek medisinen. Det kan òg vere teknologi som sporar eller lokaliserer
brukaren. Dersom slik inngripande bruk av teknologi skal brukast i samband med helsehjelp
til personar utan samtykkekompetanse krev det særskilt heimel i lova. Pasient- og
brukarrettslova § 4-6a er ein slik særskilt heimel. Etter denne føresegna kan det på gitte vilkår
treffast vedtak om varslings- og lokaliseringsteknologi som ledd i helse- og omsorgstenester
til ein brukar eller pasient som manglar samtykkekompetanse og som ikkje motset seg
helsehjelpa. Vedtak om bruk av velferds- og lokaliseringsteknologi skal ikkje sendast til
Fylkesmannen, men må dokumenterast i journal.

Etter § 4-6 kan ansvarleg helsepersonell på gitte vilkår ta avgjerd om bruk av medisinsk
teknisk utstyr som ledd i helsehjelp, dersom pasienten ikkje motset seg tiltaket.
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Dersom pasienten yter motstand mot tiltaket om varsling- og lokaliseringsteknologi eller
medisinsk teknisk utstyr, må det treffast vedtak etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A. I
så fall skal kopi av vedtaket sendast til Fylkesmannen.

Det er leiinga sitt ansvar å sørgje for at tilsette har nødvendig kjennskap til regelverket og
spesielt kva dette inneber i praksis i den daglege kontakten med pasientar og pårørande, for
samarbeidet med kollegaer, leiarar og fastlegar og for rapportering og dokumentasjon.

3. Framstilling av faktagrunnlaget
Her vert det gjort greie for korleis verksemdas aktuelle tenester fungerer, inkludert
verksemdas tiltak for å sørgje for at krava til kvalitet og tryggleik for tenestemottakarane blir
haldne.

Askøy kommune har nær 29 200 innbyggjarar. I tidsrommet 1. januar 2009 - 5. oktober 2018
har Fylkesmannen ikkje fått tilsendt vedtak om tvungen somatisk helsehjelp for pasientar som
får helsehjelp frå heimebaserte tenester i Askøy kommune.

Organisering av heimebaserte tenester
Dei heimebaserte tenestene er organisert i fagavdeling helse og omsorg og inndelt i fire
avdelingar. Tilsynet var avgrensa til to av avdelingane i heimebaserte tenester.
Avdelingsleiarane rapporterer til fagsjef helse og omsorg.

Styringslina for dei heimebaserte tenestene går frå rådmann til kommunalsjef levekår og
vidare til fagsjef helse og omsorg og til avdelingsleiarane. Fagsjef helse- og omsorg er fagleg
og administrativ leiar for fagavdelinga som omfattar sjukeheimar, fysio-/ergoterapi og
servicetenesta med frisklivssentral, heimebaserte tenester og lokalmedisinsk eining med
kreftkoordinator.

Fagsjef har regelmessige møte med alle avdelingsleiarane annakvar veke og med dei enkelte
annakvar veke. I kvar av dei to avdelingane i heimebaserte tenester som tilsynet omfatta, er
det to sjukepleiarar som har funksjonen som fagleiar. Dei har 50 % administrativ stilling og
50 % utøvande stilling.
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Styrande dokument i høve til pasient- og brukarrettslova kapittel 4A
Heimebaserte tenester har ingen eigne skriftlege rutinar for somatisk helsehjelp til personar
som manglar samtykkekompetanse og motset seg helsehjelpa.

I forkant av tilsynet fekk vi tilsendt ei skriftleg orientering om praksis der det går fram at det
alltid blir gjort individuelle vurderingar av dei pasientane som eventuelt motset seg
helsehjelpa og brukt tid på rettleiing slik at pasientane blir trygge på hjelparane. I slike tilfelle
er det òg kontakt og dialog med pårørande. Fastlege blir kontakta dersom det er vanskeleg å
få gitt nødvendig helsehjelp og vurdert som ikkje forsvarleg, ikkje å få gitt hjelpa. I enkelte
saker blir hukommelsesteamet òg kopla inn for å gjere kartlegging/vurdering og fastlege får
tilsendt rapporten frå kartlegginga.

Praksis
I intervju fekk vi opplyst at personalet ikkje ønskjer å bruke tvang. Fleire av dei som vi
intervjua, formidla at dei var usikre på kva som er uttrykk for motstand, kva
samtykkekompetanse inneber og kva som er tvang. Praksis når pasienten ikkje ønskjer å ta
imot hjelp er at personalet prøver å få gitt hjelpa med forskjellige tilnærmingar og over tid.
Informasjon om at pasient motset seg helsehjelpa blir rapportert til fagleiar. Problemstillingar
og mogelege tiltak blir drøfta med fagleiarane og kollegaer. I særskilte tilfelle blir det vurdert
kva personell som er best eigna til å gje hjelpa til den aktuelle pasienten. Pasientar blir tekne
opp i «brukarmøte». Det er ikkje obligatorisk for tilsette å delta i desse møta som det blir
skrive referat frå. Tiltak som skal setjast i verk overfor den enkelte pasienten, blir ført i
arbeidsliste, men ikkje i pasientjournalen til vedkomande.

Når det gjeld spørsmål om pasient som motset seg helsehjelp har samtykkekompetanse, fekk
vi opplyst at dette blir teke opp etter lang tid og då helst i samband med ei hending og/eller
ved overføring til anna omsorgsnivå, til dømes til korttids- eller langtidsplass i sjukeheim.
Ved tvil om pasienten forstår og kan samtykke til helsehjelp, blir det gitt melding til fagleiar
som kan ta dette vidare til fastlege. I intervjua kom det fram at det ikkje var kjent for
personalet at det er fastlege som skal ta avgjerd om pasient som får helsehjelp i heimen, har
eller openbert manglar samtykkekompetanse.
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Vi fekk skildra tilfelle der det var uklart om pasienten forsto føremålet med helsehjelp/tiltak
som blei gjort, men som tydeleg hadde gitt til kjenne at dei ikkje ønskte eller ville ha det, utan
at pasientens samtykkekompetanse blei vurdert. I eitt tilfelle var pasientens samtykke til
verjemål brukt som grunnlag for bruk av døralarm. Det kom òg fram at det er ikkje var kjent
for personalet kven som skal vurdere om helsehjelpa er nødvendig og fatte vedtak om tvungen
somatisk helsehjelp.

Stikkprøver i pasientjournalar
Ved stikkprøver i 28 pasientjournalar, var det i ni av dei informasjon om situasjonar der
pasienten hadde vist motstand. I nokre journalnotat gjekk det òg fram korleis situasjonen var
løyst, om helsehjelp var gitt eller ikkje. Det var få opplysningar om tillitsskapande tiltak. Det
var ingen notat eller e-meldingar frå fastlege der det gjekk fram at pasientens
samtykkekompetanse var vurdert. Vi fann ingen notat med vurdering av om helsehjelp kunne
gjennomførast med tvang. I ein journal gjekk det fram at lege på sjukehus hadde vurdert og
avgjort at pasienten hadde samtykkekompetanse i høve til legemiddelbehandling.

Opplæring og vedlikehald av kunnskap
Det har ikkje vore opplæring i heimebaserte tenester dei to siste åra om regelverk og praktiske
rutinar for identifisering av motstand, bruk av tillitsskapande tiltak, vurdering og avgjerd om
samtykkekompetanse, vurderingar av om helsehjelpa er nødvendig og vedtak om tvang for å
gi nødvendig helsehjelp. Tilsette i ei av avdelingane gjennomførte e-læringskurs for meir enn
to år sidan og har fått oppmoding om å ta kurset på nytt denne hausten. I intervju gjekk det
fram at enkelte av dei som hadde teke e-læringskurset, likevel var usikre på praktiseringa av
regelverket om somatisk helsehjelp med tvang.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag
I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovreglane i kapittel 2.

Krav til leiing og styring skal bidra til pasientane får forsvarlege helse- og omsorgstenester.
Nødvendige tiltak skal planleggjast, setjast i verk, evaluerast og følgjast opp.
Føremålet med reglane i pasient- og brukarrettslova kapittel 4A er å gje nødvendig somatisk
helsehjelp til pasientar som ikkje har samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelp og
førebyggje og redusere bruken av tvang. Dette stiller særskilte krav til at personalet kjenner
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reglane og spesielt kva dei har å seie for det praktiske arbeidet. Kva kunnskap som er
nødvendig kjem an på kva oppgåver den enkelte har når ho/han gir helsehjelp i heimen til
pasienten.

Hovudinntrykket frå intervjua er at heimebaserte tenester legg vekt på følgjande:
Tilrettelegging for at pasientane får medverke og har tillit til hjelparane, at det er godt
samarbeid mellom tilsette som har innarbeidde rapporteringsrutinar og arenaer for drøfting av
framgangsmåtar for å førebyggje bruk av tvang.

Vår undersøking har likevel vist at kunnskapen om regelverket og kva det har å seie for
praksis, er mangelfull. Dette har hatt konsekvensar for om og korleis motstand mot helsehjelp
er identifisert og følgd opp. Pasientar som har vist motstand mot helsehjelp og varslings/lokaliseringsutstyr, har ikkje blitt følgde opp med vurdering av samtykkekompetanse og
helsefaglege vurderingar om helsehjelpa/tiltaka kunne gjennomførast med tvang.

Når det ikkje er kjent kven som har ansvar for å vurdere og avgjere om pasientar openbert
manglar samtykkekompetane, kven som skal vurdere om vilkår for tvungen helsehjelp er
oppfylte og fatte vedtak og tvungen somatisk helsehjelp, utgjer dette ein risiko for at
nødvendige vurderingar ikkje blir gjort i tide. Det er ikkje utarbeidd styrande dokument
tilpassa verksemda i heimebaserte tenester. Gjennomgang for å klarleggje om tilsette har
tilstrekkeleg kunnskap om regelverket og om praksis er i samsvar med dette, er ikkje gjort.
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5. Fylkesmannens konklusjon
Her presenter vi konklusjonen av undersøkinga vår, basert på vurderingane i kapittel 4.
Fylkesmannen peiker på følgjande:
Askøy kommune har ikkje sørgja for at tilsette i heimebaserte tenester har fått nødvendig
opplæring om samtykke til helsehjelp og vilkår for å gi somatisk helsehjelp med tvang.

Dette er brot på:
Helse- og omsorgstenestelova § 4-1, jf. § 4-2 og forskrift om ledelse og kvalitet i helse- og
omsorgstjenesten §§ 6 til 9, jf. § 5.

Det er leiinga som har ansvaret for å sørgje for at tilsette har nødvendig kunnskap til å utføre
oppgåvene i samsvar med krav i helselovgjevinga. På fagområdet om er dette tilsynet er
avgrensa til, har kommunens ordningar for å gje opplæring og oppfølging av at tilsette har
nødvendig kunnskap vore mangelfulle.

6. Oppfølging av lovbrot
Fylkesmannen ber Askøy kommune om å sende oss ein plan for retting av lovbrotet innan 15.
desember 2018.
I planen ber vi om at de gjer greie for:
•

Kva tiltak som blir gjennomført

•

Korleis leiinga vil følgje med på at tiltaka blir sette i verk

•

Korleis leiinga vil følgje opp og kontrollere om tiltaka som fungerer som planlagt etter
at dei har fungert ei tid.

•

Kommunens eigne fristar for å sikre framdrift

Vi tilrår at Askøy kommune undersøkjer om lovbrot som er avdekt ved tilsynet, også kan
gjelde dei andre avdelingane i heimebaserte tenester.
Med helsing

Helga Arianson
fylkeslege

Anne Grete Robøle
seksjonsleiar
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Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
Vedlegg
Kopi med vedlegg til:
Askøy kommune v/fagsjef Anne Kjersti Drange
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Klampavikvegen 1

5300

KLEPPESTØ

Kommunalavdeling levekår

22.11.2018

Notat
Sak nr.
2018/2264-7
Til:

UFL, Eldrerådet

Fra:

Rådmann

Arbeidstilsyn Kleppestø sykehjem
Askøy kommune fikk i april 2018 varsel om tilsyn fra arbeidstilsynet på Kleppestø sykehjem 3
etg. om virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og
skade innen teamet forebygging av vold og trusler.
Tilsynet ble gjennomført 12/4-18, og vi mottok etter tilsynet vedtak om pålegg med svar- og
gjennomføringsfrist 31. oktober 2018.
Påleggende vi mottok var følgende:
 Pålegg – Vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger – kartlegging,
risikovurdering, tiltak og plan.
 Pålegg – Vold og trussel om vold – informasjon
 Pålegg – vold og trussel om vold – opplæring)
 Pålegg – vold og trussel om vold – oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for
vold og trussel om vold
 Pålegg – arbeidsplasser og arbeidslokaler – fare for vold og trussel om vold
 Pålegg - HMS-arbeid – ansvar for andre arbeidstakere enn egne
 Pålegg – Bedriftshelsetjeneste (BHT) – plan for bistand
Helt siden oppstart av forsterket enhet i 3. etasje mars 2018, har det vært jobbet med å få
etablert en godt drevet post med fokus på trygghet og god faglig kvalitet for pasientene og et
trygt og sikkert arbeidsmiljø for ansatte. Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet i april 2018, har vi jobbet
enda mer systematisk og strukturert, og har oppnådd gode resultater.
Gjennom hele prosessen har det vært lagt stor vekt på involvering av ansatte - både via
verneombud og gjennom arbeidsgruppemøter med deltagelse fra ansatte. Verneombud har/har
hatt frikjøpt tid, og BHT har vært mye delaktig med bistand til risikovurderinger og rådgivning.
Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Det har vært avholdt personalmøter, NU (nærværsutvalg bestående av arbeidsgiver, tillitsvalgt
og verneombud) med informasjon, opplæring og undervisning. Ansatte har fått økt sin
kompetanse via kurs, veiledning og praktisk øving.
Fagsjef for Helse og omsorg har deltatt i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø, og
kommunalsjef har blitt/er løpende orientert om nødvendige endringer og har løftet
problemstillinger opp i de fora som har hatt beslutningsmyndighet for tildeling av økonomiske
midler. Problemstillinger blir tatt alvorlig og arbeidet er godt forankret i øverste ledelse.
Svar er blitt sendt til arbeidstilsynet innen fristen og vi har pr d.d. ikke mottatt noen skriftlig
tilbakemelding.
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DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

Lena Westjord, tlf. 95249791

ASKØY KOMMUNE AVDELING FOR PLEIE OG OMSORG
Klampavikvegen 1
5300 KLEPPESTØ
Orgnr 974774577

TILSYN - KLEPPESTØ SYKEHJEM
Vi viser til tilsyn den 12.04.2018.
Vi viser videre til tilbakemelding datert 27.06.2018.

Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 04.06.2018 fikk dere frist til 29.06.2018 for å komme med kommentarer.
Vi har mottatt kommentarer fra dere.
Arbeidstilsynet mottok tilbakemelding 27.06.2018. Vi har tatt til etterretning forespørsel om
fristutsettelse og strekker den frem til utgangen av oktober 2018. Ny frist fremkommer under hver
påleggspunkt.
Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende
pålegg:

Pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige psykiske belastninger kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan
Arbeidsgiver må forbedre virksomhetens kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjoner som kan
medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold, trussel om vold og uheldige belastninger som følge av
kontakt med andre. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver utarbeide planer og iverksette tiltak for å
redusere risikoen. Arbeidsgiver skal gjøre dette i samarbeid med verneombud/ansattes representant.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold som oppfyller minimumskrav i
forskrift:
o arbeidets organisering og tilrettelegging
o hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold
o alenearbeid

POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim
Norge

post@arbeidstilsynet.no

73 19 97 00

974761211

INTERNETT

www.arbeidstilsynet.no
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o arbeidstidens plassering og organisering
o bemanning
o kompetanse
o utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger
o effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
 Kopi av kartlegging og risikovurdering av uheldige belastninger som følge av kontakt med andre
 Oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak
 Beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket
Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) §§ 23A-1 og 23A-4
Frist for gjennomføring: 31.10.2018
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidet som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold,
trussel om vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Ved planlegging, utforming og
utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en vurdering av forhold som enkeltvis eller samlet kan
være helseskadelige. På denne bakgrunn skal arbeidsgiver vurdere risiko, utarbeide planer og iverksette
tiltak for å redusere risikoen. Risikovurderingen skal gjentas regelmessig og dokumenteres i den form
som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse, samt
oppbevares slik at opplysningene kan anvendes på et senere tidspunkt. Arbeidsgiver skal gjøre dette i
samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde
ledd, 3-1 første og andre ledd bokstav c, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og
forskrift om utførelse av arbeid §§ 23A-1 og 23A-4.
Risikovurderingen av vold og trusler om vold skal særlig ta hensyn til følgende:
 Arbeidets organisering og tilrettelegging
 Hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold
 Alenearbeid
 Arbeidstidens plassering og organisering
 Bemanning
 Kompetanse
 Utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger
 Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
Det skal utarbeides oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak.
Ved gjennomføring av tiltak for å forebygge vold og trusler om vold, skal det særlig tas hensyn til
utforming og tilrettelegging av arbeidsplassen, arbeidet som utføres, systematisk vedlikehold av relevant
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arbeidsutstyr med mere, for eksempel av alarmutstyr der dette brukes, muligheter for tilkalling av hjelp,
bemanning, herunder bruk av alenearbeid.
Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver har startet kartlegging og risikovurdering av vold og
trusler for avdeling 3ABC våren 2018. Det er forhold som ikke er tilstrekkelig ivaretatt knyttet til krav i
forskriften, se kulepunktene ovenfor. Kartleggingen skal omfatte alle ansatte og deres arbeidsoppgaver,
samt risikovurdering av ansattes møte med pasienter og besøkende. Utforming av arbeidslokalene og
tekniske løsninger må inngå som en del av kartleggingen og risikovurderingen. Arbeidstilsynet mener
dette er forhold som kan ha vesentlig betydninge for ansattes fysiske og psykiske helse. Dette må derfor
innarbeides i kartleggingen og risikovurderingen, i tillegg planer og tiltak for så langt der er mulig å
beskytte arbeidstaker mot vold, og trussel om vold.
Det foreligger brudd på bestemmelsene om kartlegging, risikovurdering, tiltak og planer.
VEILEDNING
Listene under er eksempler på forebyggende tiltak og er ikke uttømmende. Alle tiltak må tilpasses den
enkelte virksomhet ut fra risikoforholdene som er avdekket i kartlegging av arbeidsmiljøet.
Eksempler på organisatoriske tiltak
 Arenaer for medvirkning
 Jevnlige risikovurderinger
 Tilstrekkelig bemanning og eventuelt bruk av sikkerhetspersonell
 Redusere arbeids- og tidspress
 Sikre at arbeidstakerne har innflytelse på egen arbeidssituasjon
 Opplæring og kompetanse
 Informasjon om risikoforhold
 Rutiner for avvik og rapportering av hendelser
 Legge til rette for et godt psykososialt arbeidsmiljø (samarbeid, sosial støtte og trivsel skaper
trygghet)
Eksempler på fysiske tiltak
 Rømningsveier
 Fjerning av farlige gjenstander
 Utforming av lokalene med tanke på generell trivsel (som god plass, lys og luft i lokalene)
 Tilpasning av innredning av lokaler slik at man lett kan komme seg ut
 Mulighet for innsyn (slik at kolleger kan følge med)
 Sikkerhetssystemer som alarmer og video-overvåkning
 Personlig overfallsalarm
 Interntelefon
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 Adgangsbegrensning
Arbeidstilsynet informerte også om den latente volden som virker i kraft av sin mulighet. Det vil si
at frykten og risikoen for at vold kan oppstå gir belastninger både fysisk og psykisk.
For mer informasjon se: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/

Pålegg - Vold og trussel om vold - informasjon
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter har fått nødvendig informasjon
om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere
og følge opp vold- og trusselsituasjoner og rutine for varsling og rapportering av vold og trussel om vold.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har sørget for at nødvendig informasjon er gitt (og hvordan
de sikrer vedlikehold/repetisjon av informasjonen)
Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning § 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-3
Frist for gjennomføring: 31.10.2018
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter har fått nødvendig informasjon
om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold, iverksatte tiltak og rutiner for å forebygge, håndtere
og følge opp vold- og trusselsituasjoner og rutine for varsling og rapportering av vold og trussel om vold.
Arbeidsgiver skal sørge for løpende informasjon om risikofaktorer knyttet til arbeidet og hvordan disse
kan unngås. Informasjon skal være utformet på en slik måte at den er forståelig for den enkelte
arbeidstaker. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a, 4-3 fjerde ledd jf. forskrift
om organisering, ledelse og medvirkning § 9-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 23A-3.
Under tilsynet fikk vi opplyst at arbeidstakerne ikke hadde fått informasjon om risikofaktorer knyttet til
vold og trusler. Arbeidsgiver har heller ikke gitt informasjon om rutinene for å forebygge, håndtere og
følge opp vold- og trusselsituasjoner og/eller rutiner for varsling og rapportering av vold og trusler.
Det foreligger brudd på bestemmelsen om informasjon.

Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring
Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av voldog trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr, slik at arbeidstakerne så langt det er
mulig, er beskyttet mot vold og trussel om vold. Opplæringen og øvelsen skal gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
Vilkår:
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For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Skriftlig bekreftelse på at opplæring og øvelse er gitt, at opplæring og øvelser gjentas og tilpasses
vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.
 Oversikt over innholdet i opplæring og øvelse
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver sikrer fremtidig opplæring og øvelse
Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a og 4-3 fjerde ledd, forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-2
Frist for gjennomføring: 31.10.2018
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være
forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.
Ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold skal det gis nødvendig
opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt bruk av eventuelt
sikkerhetsutstyr. Opplæring og øvelse skal gjentas når det er nødvendig og gis på et språk som
arbeidstakerne forstår. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3-2 første ledd bokstav a, 4-3 fjerde ledd jf.
forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 8-1 og forskrift om utførelse av arbeid § 23A-2.
Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har gitt nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og
håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Dette gjelder at det
ikke er gitt opplæring eller øvelse i bruk av panikk alarm, de ansatte trenger mer opplæring om hvordan
det er å jobbe med demente og det er en utfordring å få øve/trene på metoder og teknikker.
Det foreligger brudd på bestemmelsene om opplæring og øvelse.

Pålegg - Vold og trussel om vold - oppfølging av arbeidstaker som har vært
utsatt for vold og trussel om vold
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker som er utsatt for vold og trussel om vold får nødvendig
oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske belastningen som hendelsen kan ha medført.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Beskrivelse av oppfølgingstiltak som skal gjennomføres etter at arbeidstaker(e) har vært utsatt
for vold og trussel om vold
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 4-3 fjerde ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr
og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 23A-5
Frist for gjennomføring: 31.10.2018
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker så langt det er mulig beskyttes mot vold, trusler og uheldige
belastninger som følge av kontakt med andre. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som er utsatt
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for vold og trussel om vold får nødvendig oppfølging, både med hensyn til den fysiske og psykiske
belastningen som hendelsen kan ha medført. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 4-3 fjerde ledd, jf.
forskrift om utførelse av arbeid § 23A-5.
Under tilsynet fikk vi opplyst at arbeidstaker(e) ikke har fått nødvendig oppfølging etter å ha vært utsatt
for vold- og trusselhendelse(r). De ansatte opplever at de har god kollegastøtte og for lite lederstøtte
etter hendelser.
Det foreligger brudd på bestemmelsen nødvendig oppfølging.

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - fare for vold og trussel om vold
Arbeidsgiver skal sørge for å utforme og innrede arbeidsplasser og arbeidslokaler slik at det tas særlig
hensyn til fare for vold og trussel om vold.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Beskrivelse av hvordan utforming og innredning av arbeidsplassen tar særlig hensyn til fare for
vold og trussel om vold
 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket
Hjemmel: arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd og 4-4 første ledd og forskrift om utforming og innretning
av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-1 sjette ledd
Frist for gjennomføring: 31.10.2018
Begrunnelse:
Arbeidsgiver skal sørge for at fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold er
fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Arbeidsgiver skal
sørge for at arbeidstakerne så langt det er mulig beskyttes for vold, trusler og uheldige belastninger som
følge av kontakt med andre. Ved utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler skal det
særlig tas hensyn til fare for vold og trussel om vold. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 4-3 fjerde ledd
og 4-4 første ledd, jf. arbeidsplassforskriften § 2-1 sjette ledd.
Under tilsynet kom det frem at arbeidsgiver ikke har utformet og innredet arbeidsplassen(e) og
arbeidslokalene med særlig hensyn til fare for vold og trussel om vold. Dette gjelder blant annet
rømningsveier, luftemuligheter, kontroll av at teknisk utstyr virker (både alarm og telefon), vurdering av
om alarm skal ha lyd eller bør den være stille alarm for å forebygge eskalering av situasjonen. Dette
gjelder spesielt avdeling 3C der håndtak er tatt av vinduer og dører. Der er det ingen luftemuligheter,
noe som gir et dårlig inneklima, både fordi at ventilasjonsanlegget ikke fungere, samt at vindu ikke kan
åpnes. I tillegg er rekkverk på veranda for lavt og derfor kan ikke verandaen brukes. Det er kroker på
utsiden av dører til kontor og WC, samt dørvrider på innsiden av alle rom til pasienter. Dette medfører at
ansatte kan bli innelåst.
Det foreligger brudd på bestemmelsene om utforming og innredning av arbeidsplasser og arbeidslokaler.

Pålegg - HMS-arbeid - ansvar for andre arbeidstakere enn egne
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Arbeidsgiver skal sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for andre enn egne arbeidstakere som
utfører arbeid på arbeidsplassen.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Beskrivelse av hvordan virksomheten innretter, ordner og utfører arbeidet for å sikre andre enn
egne arbeidstakere
 Beskrivelse av hvordan arbeidsgiver samarbeider med andre arbeidsgivere for et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, eller kopi av inngått samordningsavtale
 Beskrivelse av hvordan verneombud har medvirket
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd
Frist for gjennomføring: 31.10.2018
Begrunnelse:
Arbeidsgiver har et helse-, miljø- og sikkerhetsansvar også overfor andre enn egne arbeidstakere,
herunder innleide og selvstendige. Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere utfører
arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver:
 sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført
på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
 samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø,
 sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i
arbeidsmiljølovens kapittel 10
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 2-2 første ledd bokstav a-c og forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 6.
Virksomheten kunne i tilsynet ikke dokumentere hvordan den innretter, ordner og utfører arbeidet for å
sikre andre enn egne arbeidstakere et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Sikkerhet for tredjeperson, for
eksempel pårørende, håndtverkere o.l, er ikke satt i system for sykehjemmet og det er ikke skriftliggjort.
Det foreligger brudd på bestemmelsen om arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens
bistand i virksomheten.
Vilkår:
For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt:
 Kopi av planen for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten/avdeling 3ABC
Hjemmel: arbeidsmiljøloven § 3-3 andre ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3
bokstav a
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Frist for gjennomføring: 31.10.2018
Begrunnelse:
Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud
med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten
utarbeide planer for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten. Dette følger av arbeidsmiljøloven §
3-3 andre ledd, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-3 bokstav a.
Bedriftshelsetjenestens oppgaver skal være en del av virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Planen skal utformes slik at den fører til konkrete handlinger for å forebygge helseskader i virksomheten.
Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten fremgår av forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning § 13-2.
Under tilsynet kom det frem at det ikke var utarbeidet en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i
virksomheten. Innsendt dokumentasjon viser en overordnet handlingsplan for Askøy kommune og ikke
en spesifikk handlingsplan for Kleppestø sykehjem og avdeling 3ABC.
Det foreligger brudd på bestemmelsen om plan for bedriftshelsetjenestens bistand.

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7.
Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt
pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens
aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
vedtaket. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens
dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt punkt innen fristen. Tilbakemeldingen skal
undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.
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Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2018/14824.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Johs B. Lægland, for
Guro Fykse
tilsynsleder
(sign.)

Lena Westjord
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
KLEPPESTØ SYKEHJEM, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ
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Kommunalavdeling levekår

21.11.2018

Notat
Sak nr.
2016/955-13
Til:

UFL, Eldrerådet

Fra:

Rådmann

Løypemelding søknader institusjon og omsorgsboliger
1.7. - 30.08.18
Vedlagt er oversikt over søkere til institusjon og omsorgsbolig i perioden 1.7. – 30.9.18
(3. kvartal) Det er også lagt ved en oversikt over søkere for januar – september 2019.

Postadresse:
Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø
E-post:
postmottak@askoy.kommune.no

Besøksadresse:
www.askoy.kommune.no
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Telefon:
56 15 80 00
Telefaks:

Bank:
6515.06.05509
Org.nr:
964 338 442

Utvikling over tid
I denne meldingen viser vi utvikling i 1. til 3. kvartal for deler av søknadsbehandlingen
for søkere til institusjon og omsorgsbolig.
Korttidsopphold, utvikling over tid:

Det er 56 personer som har søkt korttidsopphold i 3. kvartal. Det er 6 mer enn i 2.
kvartal. Av disse 56 har 52 fått innvilget opphold, ingen har fått avslag, 2 er overført til
«annen tjeneste», 1 er registrert død, 1 er registrert som «behov opphørt» og 2 er ikke
ferdigbehandlet. Gjennomsnittlig liggedøgn pr. opphold er 18 dager. I 2. kvartal var
liggedøgn pr. opphold 22,9 døgn.
Rehabilitering, utvikling over tid:

Det er 5 personer som har søkt rehabilitering i 3. kvartal. Dette er klart mindre enn i 2. kvartal
uten at vi har en forklaring på det. 4 har fått innvilget og 1 er overført til «annen tjeneste».
Gjennomsnittlig liggedøgn pr. rehabiliteringsopphold er 23,1 dager. I 2. kvartal var liggedøgn pr.
opphold 21,4 dager.

Side 2 av 2
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Avlastning, utvikling over tid:

Det er 16 personer som har søkt i perioden 3. kvartal. 12 personer har fått innvilget opphold,
ingen har fått avslag, 1 er i «behov opphørt», 1 er registrert død og 2 er ikke behandlet
Langtidsplass, utvikling over tid:

Det er 22 personer som har søkt langtidsplass i 3. kvartal. Dette er mindre enn i 2. kvartal hvor
det var 34 personer. I 3. kvartal har 11 fått innvilget opphold, 3 har fått avslag, 1 er registrert
død, 1 er registrert med «behov opphørt», 6 er ikke behandlet enda.
Omsorgsbolig, utvikling over tid:

Det er 12 personer som har søkt omsorgsbolig i 3. kvartal, hvor 6 er innvilget, 2 har fått avslag, 1
er registrert med «behov opphørt», 3 er ikke behandlet.
Klager: Det er kommet inn 3 klager på avslag om langtidsopphold i perioden, ellers ingen
klager. Klagene om langtidsopphold er pr. d.d. Ikke behandlet ferdig.
Ventelister:
Det er ingen nye tall for venteliste jf. Forskrift om rett til opphold i sykehjem – kriterier og
venteliste, Askøy kommune. 15.desember er dato for innmelding til Helsedirektoratet.
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På venteliste til omsorgsbolig for eldre pr.22.11.18 er det 7 personer.
Betalingsdøgn utskrivningsklare pasienter
Fra januar til september 2018 har det vært 73 betalingsdøgn. I samme periode i 2017 var antall
betalingsdøgn 320. Hvert døgn koster pr. 2018 kr. 4747,- totalt kr. 3460531,-

Side 4 av 4
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Spørsmål fra spørrerunden i UFL 06.11.2018

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår

Utvalgssak
12/18

Saksbehandler: Tove Monsen

Møtedato
04.12.2018

Arkivsaknr.: 2017/7976-25

Ronny Knutsen (V) innleverte slikt spørsmål 06.11.18:
Kan utvalget få en oppdatering på arbeidet med å få til gratis utstyrutlåning etter modell
BUA?
Mary Therese Solli (SV) innleverte slikt spørsmål 06.11.18:
Til notat prosjektrapport bygg pr. 01.09.18
I utvalg for Levekår på forrige møte ble det stilt spørsmål om hvorfor byggestart for
omsorgsboliger i Olaviken var utsatt til 2021. Vi fikk til svar at det tar 4 år med
reguleringsplan.
Da saken var oppe til behandling i august 2017 så står det om tomten at arealet er ferdig
regulert til formålet. Det står også sitat «I Olaviken er det ferdig reguleringsplan noe som er
et pluss med tanke på fremdrift.» Og i overskriften for byggestart står det 2018-2019.
Stemmer ikke dette? Er det noe som er vedtatt senere som jeg ikke har fått med meg?
Spørsmålene besvares muntlig i neste møte.
Utvalget ba om at svar på innlevert spørsmål fra Mary Therese Solli (SV), blir lagt frem som
notat og sendt til politikerne i forbindelse med budsjett.
Notat knyttet opp som RS.
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